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EXECUTIVO
.

GABINETE DO GOVERNADOR

.

D E C R E T O Nº 2390, DE 20 DE MAIO DE 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 6.231.636,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 6.231.636,79 (Seis Milhões, duzen-
tos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Seis reais e Setenta e Nove 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

261010642215006730 - PMPa 0301 449052 28.518,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0301 444041 650.000,00
362011442215008817 - fundação ParáPaz 0301 444041 200.000,00

431010824415058863 - SEaSTEr 0301 334041 5.000.000,00
871010824415058859 - fEaS 0301 334181 229.000,00
901011030215078289 - fES 0349 449052 107.705,65
901011030215078289 - fES 0349 449093 16.413,14

ToTal 6.231.636,79

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de maio de 2022.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e administração

D E C R E T O Nº 2391, DE 20 DE MAIO DE 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 4.265.889,36 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 4.265.889,36 (Quatro Milhões, du-
zentos e Sessenta e cinco Mil, oitocentos e oitenta e Nove reais e Trinta e 
Seis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011545114897608 - SEdoP 0101 444042 300.000,00

071011751214897567 - SEdoP 0101 444042 320.170,36

141012060814918704 - SEdaP 0101 334041 100.000,00

261010642215006730 - PMPa 0101 449052 109.319,00

281010460814918715 - NGPr 6101 449052 6.400,00

761010812212978411 - SEac 0101 319004 3.030.000,00

901011012212978339 - fES 0101 319004 400.000,00

ToTal 4.265.889,36

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 106.400,00
071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 620.170,36
081012781114998794 - SEEl 0101 449051 30.000,00

181011442215008207 - SEJUdH 0101 339039 30.000,00
281010460814918715 - NGPr 0101 449052 34.000,00

401010612212978339 - Polícia civil 0101 319011 3.430.000,00
431010824415058863 - SEaSTEr 0101 449052 15.319,00

ToTal 4.265.889,36

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 de maio de 2022.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 807083

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2022-CCG/PA
PROCESSO Nº: 2022/591994
oBJETo: contratação de empresa especializada para aquisição com insta-
lação de portão em Metalon e cadeados para atender as necessidades do 
centro regional de Marabá-Pará.
coNTraTaNTE:
caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o n° 07.730.458/0001-45.
coNTraTado:
SErralHEria rio TocaNTiNS-ME, inscrita no cNPJ sob o n.º 
26.208.977/0001-92.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, inciso iV da lei 8.666/93.
Valor: r$ 9.100,00 (nove mil e cem reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Projeto/atividade: 8314; 
fonte: 0101;
Natureza de despesa: 339030; ação: 246498;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais da casa civil da Governadoria
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 12
data: 31/05/2022
Numero da dispensa: 12/2022
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil/Pa

Protocolo: 806880

PORTARIA Nº 719/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/624567,
r E S o l V E:
i. exonerar rodriGo dE oliVEira BarBoSa do cargo em comissão de 
Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 20 de maio de 2022.
ii. nomear Jair dE aSSUNÇÃo caSTro para exercer o cargo em comissão 
de Titular de delegacia, código GEP-daS-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 20 de maio de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 720/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/678320,
r E S o l V E:
i. exonerar roSEaNE caMPoS lEal do cargo em comissão de coordenador 
de Projetos, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de junho de 2022. 
ii. nomear clEidiSoN MarTiNS caldaS para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de Projetos, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 
1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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PORTARIA Nº 721/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/675903,
r E S o l V E:
i. exonerar Valdir dE JESUS SilVa do aMaral do cargo em comissão 
de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 31 de maio de 2022.
ii. nomear alESSaNdra dE PaUla MoUra BraGa para exercer o cargo 
em comissão de assessor de Segurança, código GEP-daS-012.2, com 
lotação na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 31 de maio 
de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 722/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/679360,
r E S o l V E:
exonerar VEraNEiZE doS aNJoS alVES do cargo em comissão 
coordenador de apoio Pedagógico, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Educação, a contar de 27 de maio de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 723/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/673263
r E S o l V E:
i. exonerar MUrilo da SilVa SaNToS do cargo em comissão de coordenador 
do Núcleo de contratos e convênios, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Educação, a contar de 1º de junho de 2022.
ii. nomear ESMailE riBEiro PalHETa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de contratos e convênios, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 724/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/673263
r E S o l V E:
i. exonerar diÊ ari fiGUEirEdo foNTES do cargo em comissão de 
assessor de Gabinete i, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Educação, a contar de 1º de junho de 2022.
ii. nomear MUrilo da SilVa SaNToS para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete i, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria 
de Estado de Educação, a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 725/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/673263
r E S o l V E:
i. exonerar aNa ViViaNE dE SoUZa fEiJÓ do cargo em comissão de 
coordenador do Núcleo de fiscalização e acompanhamento, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
1º de junho de 2022.
ii. nomear diÊ ari fiGUEirEdo foNTES para exercer o cargo em 
comissão de coordenador do Núcleo de fiscalização e acompanhamento, 
código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, 
a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 726/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e

coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/678405,
r E S o l V E:
i. exonerar lUaNa TaVEira doS SaNToS lEiTE do cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de comunicação, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar 
de 30 de maio de 2022.
ii. nomear alUiZio GUEdES MiraNda para exercer o cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de comunicação, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a contar 
de 30 de maio de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 727/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/675791,
r E S o l V E:
exonerar lUiZ alVES dE aZEVEdo do cargo em comissão de Gerente, 
código GEP-daS-011.5, com lotação na auditoria Geral do Estado, a contar 
de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 728/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/675791,
r E S o l V E:
exonerar JEffErSoN ViEira da SilVa do cargo em comissão de assessor 
Superior i, código GEP-daS-012.4, com lotação na auditoria Geral do 
Estado, a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 729/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/675791,
r E S o l V E:
nomear JEffErSoN ViEira da SilVa para exercer o cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011.5, com lotação na auditoria Geral do 
Estado, a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 730/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/678737,
r E S o l V E:
i. exonerar clEidiSoN MarTiNS caldaS do cargo em comissão de 
coordenador de Núcleo de informação e Saúde, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 1° de 
junho de 2022.
ii. nomear roSEaNE caMPoS lEal para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Núcleo de informação e Saúde, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 1° de 
junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 731/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666891,
r E S o l V E:
i. exonerar EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES do cargo em comissão 
de chefe da divisão de Entomologia, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear JUliaNa criSTiNa dE SoUZa SaNToS para exercer o cargo 
em comissão de chefe da divisão de Entomologia, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado



6  diário oficial Nº 34.990 Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA Nº 732/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666891,
r E S o l V E:
i. exonerar THaYNá GoNZalEZ rodriGUES SaNToS do cargo em 
comissão de chefe da divisão de almoxarifado, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 26 de 
maio de 2022. 
ii. nomear THaMYriS criSTYNE SilVa E SilVa para exercer o cargo em 
comissão de chefe da divisão de almoxarifado, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 26 de maio de 2022. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 733/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666891,
r E S o l V E:
i. exonerar JUliaNa criSTiNa dE SoUZa SaNToS do cargo em comissão 
de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES para exercer o cargo em 
comissão de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 734/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666891,
r E S o l V E:
i. exonerar GlENda foNSEca cUNHa do cargo em comissão de chefe de 
centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública.
ii. nomear arTHUr fErNaNdES doS SaNToS para exercer o cargo em 
comissão de chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 735/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666891,
r E S o l V E:
i. exonerar fraNciaNE doS SaNToS liMa do cargo em comissão de chefe 
da divisão de compras e Patrimônio, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear caSSio GaBriEl VilHENa para exercer o cargo em comissão 
de chefe da divisão de compras e Patrimônio, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 736/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/666891,
r E S o l V E:
i. exonerar roBErTo riVEliNo SoUSa dE oliVEira do cargo em 
comissão de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear ricardo dE SoUZa E caSTro para exercer o cargo em 
comissão de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-012.1, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 737/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e

coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/540763,
r E S o l V E:
i. exonerar roSEMiro fariaS da coSTa NETo do cargo em comissão 
de chefe da divisão de controle de drogas e Medicamentos, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a 
contar de 14 de abril de 2022. 
ii. nomear JoÃo MarcElo coUTo SaNToS para exercer o cargo em 
comissão de chefe da divisão de controle de drogas e Medicamentos, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde 
Pública. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 738/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
i. exonerar SaNrYo VicTor fEliX da SilVa do o cargo em comissão 
de assistente de centro regional de Saúde, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear KariNa loPES corrÊa para exercer o cargo em comissão 
de assistente de centro regional de Saúde, código GEP-daS-012.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 739/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
i. exonerar JoÃo PaUlo dE frEiTaS MacHado do o cargo em comissão 
de chefe da divisão administrativa de centro regional de Saúde, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear GElcidES SoarES ModESTo para exercer o cargo em comissão 
de chefe da divisão administrativa de centro regional de Saúde, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 740/2022-CCG, DE 31 DE MAIO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
relotar  aNa PaUla raiol PiNHEiro SiroTHEaU corrEa, assessor de 
Gabinete, na Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 dE Maio dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 859/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, 
publicado no doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e, 
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/671827, de 31 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho 
MaraBá/BrEJo do araGUaia/MaraBá/Pa, no dia 31/05/2022.

Servidor Objetivo
EMillY ValÉria SoarES coElHo, matrícula funcional nº 

5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunicação, 
lotada no centro regional do Sudeste do Pará.

assessorar agenda Pública do Secretário regional 
de Governo, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

PORTARIA Nº 860/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
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coNSidEraNdo o processo n° 2022/663076, de 27 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ParaGoMiNaS/ /Pa, no período de 27 a 28/05/2022.

Servidor Objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula fun-
cional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na diretoria 

de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

PORTARIA Nº 861/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/671787 de 31 de março de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ BrEJo GraNdE do araGUaia/MaraBá/Pa, no dia 31/05/2022.

Servidor Objetivo
adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 5896481/1, 
cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, lotado no centro 

regional de Governo do Sudeste do Pará.

cumprir agenda institucional, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

PORTARIA Nº 862/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/670359, de 30 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no dia 31/05/2022.

Servidor Objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na diretoria 
do cerimonial.

realizar precursora, agenda pública do Governo do 
Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

PORTARIA Nº 863/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/672387, de 31 de maio de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no dia 31/05/2022.

Servidor Objetivo
adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional nº 
57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de Eventos, 

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, 
no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

PORTARIA Nº 864/2022-CRG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  

coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/672562, de 31 de maio de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de JacUNdá/ NoVo rEParTiMENTo/Pa, no período de 01 a 04/06/2022.

Servidor Objetivo
daNiEl PErEira dE Sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 

374.807.662-20, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordinária 
de Produção.

realizar agenda institucional da Secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 31 de maio de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 807088

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022- CPL/CMG
a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, cPf nº 007.085.212-07, 
comunica nova data para a realização da licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada para a aquisição de 08 (oito) 
aparelhos de televisão do (tipo Smart), com as características, especificações 
e condições contidas no Termo de referência e seus anexos do Edital.
data da abertura: 13/06/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: cpl@cmg.pa.gov.br
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 807035

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011/2022-CMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa coNSUlTrE – coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 36.003.671/0001-53, insc. Estadual: isento - 
insc. Municipal: 24.687-0. Endereço: av. champagnat, 645, Ed. Palmares, 
3º andar – centro – 29.100-011 – Vila Velha, Espírito Santo Telefone: (27) 
3340-0122 / (27) 9 8179-1115 - Site: www.consultre.com.br - E-mail: 
consultre@consultre.com.br.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para capacitação de servidores 
desta casa Militar da Governadoria do Estado, para o correto entendimen-
to, formalização, celebração, execução e acompanhamento de processos 
atinentes a licitação e contratos administrativos, de forma a garantir a 
aplicação da norma, assegurando maior eficiência e eficácia à Adminis-
tração Pública, bem como, propiciando maior segurança técnica e jurídica 
aos partícipes, em consonância com o Parecer Jurídico 039/2022 – aSSJUr 
cMG Pa, acostado aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/592780.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, 
c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 8.666/93 e da Súmula TcU nº 252.
Valor ESTiMado: r$ 8.721,00 (oito mil, setecentos e vinte e um reais), 
conforme classificação orçamentária a seguir:
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:

funcional Programática 04.128.1508.8912 – capacitação de agentes Públicos

Natureza da despesa 33.90.39.48 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e 
Treinamento

ação detalhada 260842
Plano interno 4120008912c

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 806685

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 011/2022-CMG
considerando o Parecer Jurídico 039/2022 – aSSJUr cMG Pa, reconheço e 
ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2022 – CMG PA, com 
fulcro no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, inciso Vi, da lei federal 8.666/93 
e da Súmula TcU nº 252, visando à despesa com a contratação de pessoa 
jurídica para capacitação de servidores desta casa Militar da Governadoria 
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do Estado, para o correto entendimento, formalização, celebração, exe-
cução e acompanhamento de processos atinentes a licitação e contratos 
administrativos, de forma a garantir a aplicação da norma, assegurando 
maior eficiência e eficácia à Administração Pública, bem como, propiciando 
maior segurança técnica e jurídica aos partícipes, pela empresa coNSUl-
TrE – coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 36.003.671/0001-53, 
insc. Estadual: isento - insc. Municipal: 24.687-0. Endereço: av. cham-
pagnat, 645, Ed. Palmares, 3º andar – centro – 29.100-011 – Vila Velha, 
Espírito Santo Telefone: (27) 3340-0122 / (27) 9 8179-1115 - Site: www.
consultre.com.br - E-mail: consultre@consultre.com.br, conforme docu-
mentação anexada aos autos do Processo Eletrônico – PaE 2022/592780.
Valor ESTiMado: r$ 8.721,00 (oito mil, setecentos e vinte e um reais).
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 806689

DIÁRIA
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 479/2022 – DI/CMG, 
DE 31 DE MAIO DE 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Marabá/
Pa;Período: 31/05/2022 a 04/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (ali-
mentação) 4,0 (pousada);Servidor: Valter fernando da Silva almeida, Mf 
nº 3382290/3;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 807065
EXTRATO DE PORTARIA Nº 480/2022 – DI/CMG, 

DE 31 DE MAIO DE 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destino: Marabá/Pa;Período: 31/05/2022 a 04/06/2022;Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: 3º SGT PM antonio donato 
cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3, cB PM Shirlene oliveira de Brito, 
Mf nº 5910618/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 807067
EXTRATO DE PORTARIA Nº 481/2022 – DI/CMG, 

DE 31 DE MAIO DE 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destinos: Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa;Período: 31/05/2022 a 
05/06/2022;Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada);Ser-
vidores: 2º SGT PM Hernani farias de Sousa, Mf nº 5584833/2, cB PM José 
Maria da Silva Junior, Mf nº 4219260/2;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 807071
EXTRATO DE PORTARIA Nº 482/2022 – DI/CMG, 

DE 31 DE MAIO DE 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Período: 27/05/2022 a 30/05/2022;Quan-
tidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: TEN cEl 
QoPM Mauro Henrique da Silva Guerra, Mf nº 5774055/5, 1º TEN QoPM 
fabricio Pereira corrêa, Mf nº 57199928/4, cB PM José Maria da Silva Junior, 
Mf nº 4219260/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 807072
EXTRATO DE PORTARIA Nº 483/2022 – DI/CMG, 

DE 31 DE MAIO DE 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destinos: Parauape-
bas/Pa e canaã dos carajás/Pa;Período: 31/05/2022 a 05/06/2022;Quan-
tidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pousada);Servidor: carlos Henri-
que oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 807075

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PORTARIA
.

Portaria nº 261/2022-PGE.G., 30 de Maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome Id. Funcional Portaria de Interrupção/Concessão Período Gozo

alessandra Maria Mendonça de oliveira 54183008/2 Nº 393/2021-PGE.G., de 18.08.2021 06.06 a 15.06.2022

aparecida Neves Ponte Souza 5747635/1 Nº 596/2021-PGE.G., de 27.12.2021 28.06 a 15.07.2022
Bárbara Nobre lobato 8400600/1 Nº 065/2022-PGE.G., de 07.02.2022 20.06 a 04.07.2022

danielle amôedo Souza 8400600/1 Nº 488/2021-PGE.G., de 18.10.2021 20.06 a 05.07.2022

diogo de azevedo Trindade 54196755/1 Nº 222/2022-PGE.G., de 11.05.2022 13.06 a 28.06.2022
Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 Nº 393/2021-PGE.G., de 18.08.2021 22.06 a 06.07.2022

Katia Maria Bezerra cavalcante 2010038/1 Nº 183/2022-PGE.G., de 22.04.2022 20.06 a 04.07.2022
Marcela Braga reis 5903070/2 Nº 580/2021-PGE.G., de 14.12.2021 20.06 a 08.07.2022

Marcus Vinicius Nery lobato 5819946/1 Nº 073/2022-PGE.G., de 11.02.2022 20.06 a 04.07.2022
roseli Pantoja cavalcante 5892912/3 Nº 415/2021-PGE.G., de 31.08.2021 01.06 a 20.06.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 806891
Portaria nº 262/2022-PGE.G., 30 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome Id. Funcional Triênio Período
ana carla cal freire de Souza 51855587/3 1ª parcela 2011/2014 01.06 a 30.06.2022
arlen antonio Soeiro de Souza 55589338/1 1ª parcela 2014/2017 15.06 a 14.07.2022

Elisa anjos da Silva 54191471/1 2ª parcela 2011/2014 01.06 a 30.06.2022

lorena de Paula rego Salman 55589670/1 2ª parcela 2010/2013 27.06 a 26.07.2022 
raymundo adailson reis Soares 3156656/1 1ª parcela 2003/2006 05.06 a 04.07.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 806953
Portaria nº 260/2022-PGE.G., 30 de maio de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome Id. Funcional Período Aquisitivo Gozo

alessandra Maria Mendonça de oliveira 54183008/2 2021/2022 11.07 a 09.08.2022

alexandre Mallet alvarez 54189195/2 2021/2022 31.07 a 29.08.2022

amanda carneiro raymundo Bentes 54194016/3 2019/2020 08.07 a 06.08.2022

anderson da Silva Santa rosa 57213747/1 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

ary lima cavalcanti 5819997/1 2021/2022 18.07 a 16.08.2022

Bianca ormanes da cunha 5896368/1 2020/2021 12.07 a 10.08.2022

Bruno Henrique alves Salomão 5888090/2 2019/2020 18.07 a 16.08.2022

christianne Penedo danin 5763959/1 2021/2022 18.07 a 16.08.2022

darilson Miranda de aviz 55589362/1 2021/2022 18.07 a 16.08.2022

fabiana Palermo coelho Vieira 05904203/6 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

fabio Theodorico ferreira Goes 5519853/2 2021/2022 01.07 a 30.07.2022

fabricia araujo alves de Sousa 6400657/2 2021/2022 25.07 a 23.08.2022

fernando Saraiva de Souza filho 55587574/2 2019/2020 18.07 a 16.08.2022

florentino José Neves dos Santos 6121543/1 2021/2022 11.07 a 09.08.2022

Gustavo da Silva lynch 57223902/1 2021/2022 05.07 a 03.08.2022

Jefferson Ferreira Coelho 54191253/4 2019/2020 04.07 a 02.08.2022

João carlos Silva da costa 5784026/3 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 2020/2021 07.07 a 05.08.2022

José Eduardo cerqueira Gomes 54196749/1 2020/2021 07.07 a 05.08.2022

José fabio Marques de Melo 3083136/1 2021/2022 18.07 a 16.08.2022

José Henrique Mouta araujo 5763967/1 2021/2022 01.07 a 30.07.2022

laurimarcio da cruz figueira 57215238/1 2021/2022 01.07 a 30.07.2022

Maria célia rodrigues Soares 5888843/1 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

Marilea cardoso Gomes Santos 2019450/9 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

Moacir dias Melo 3082970/1 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

oberdan almeida dos Santos 5561230/2 2020/2021 04.07 a 02.08.2022

regina lobato dias 213063/1 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

renata de Nazareth oliveira de freitas almeida 5819440/3 2020/2021 11.07 a 09.08.2022

roberta ferreira da Silva 57202674/2 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

Selma Santos Gurgel 57214750/3 2021/2022 04.07 a 02.08.2022

Sheyla Patricia Pereira Pires 54190354/1 2020/2021 04.07 a 02.08.2022

Simone Santana fernandez de Bastos 5112354/1 2021/2022 11.07 a 09.08.2022

Susanne Schnoll Petrola 55589692/1 2021/2022 13.07 a 11.08.2022

Vera lucia Bechara Pardauil 5049989/1 2021/2022 11.07 a 09.08.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 806822
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO– SEAC
PROCESSO N°: 2021/1061338
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS-002/2021
coNTraTaNTE: Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – SEac.
ViGÊNcia coNTraTUal: 26/05/2022 a 25/05/2023.

CONTRATO Nº CONTRATADO CARGO

050/2022 aNa GlacE da SilVa NEGrao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

051/2022 aNGElica MorEira dE MElo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

053/2022 EdiNaldo SoarES da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

054/2022 EliaNE do Socorro SilVa do aMaral cHaVES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

055/2022 HEcTor JUNior ZaPaTa PaiXao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

056/2022 JoSE carloS doS SaNToS MadEira JUNior aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

057/2022 Nadia GlaicE da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

058/2022 rENaTa PacHEco VaScoNcEloS VEloSo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

059/2022 ValdENilSoN SoUZa SaNToS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratég. de Estado de articulação e 
cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
Nat. despesa: 319004.11 – contratação por Tempo determinado
Nat. Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
Nat. despesa: 319016.29 – abono Salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
Nat. despesa: 339049.01 – auxilio Transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073 - Plano interno:  4120008411P
ordenador responsável:
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado – SEac

Protocolo: 807036

ERRATA
.

ERRATA
NA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO, NO DOE N° 34.988 
DE 31/05/2022, Justificativa: houve equívoco na numeração do pregão.
ONDE SE LÊ: aViSo dE adJUdicaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/2021-
SEac e adjudicação do lote único do Pregão Eletrônico nº 01/2021-SEac
LEIA-SE: aViSo dE adJUdicaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/2022-
SEac e adjudicação do lote único do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SEac

Protocolo: 806776
ERRATA
NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N° 038/2021-SEAC, NO DOE N° 
34.740 DE 20/10/2021, Justificativa: houve equívoco na alimentação 
da publicação de descrição de orçamento.
ONDE SE LÊ:

Und. orçamentária: 76101 – Sec. Estratégica de articulação e cidadania
função: 08 – assistência Social

Sub-função: 422- direitos individuais, coletivos e difusos
Programa:1500 – cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 – implementação das Usinas da Paz

Natureza de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
fonte de recurso: 0301 – recursos ordinários

Macao: 264817 -
Plano interno: 1050008818E

LEIA-SE:
Und. orçamentária: 76101 – Sec. Estratégica de articulação e cidadania
função: 08 – assistência Social
Sub-função: 422- direitos individuais, coletivos e difusos
Programa:1500 – cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 – implementação das Usinas da Paz
Natureza de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
fonte de recurso: 0301 – recursos ordinários
Plano interno: 1050008818E

Protocolo: 806781

DIÁRIA
.

Portaria 152/2022-GAB/SEAC
Belém PA 31 de maio de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Memo. 045/2022-SEcad/SEac – Prot. nº 2022/667242,
rESolVE:
coNcEdEr diárias aos servidores abaixo e conforme discriminação, com 
destino ao Município de canaã dos carajás, no Estado do Pará, com objeti-
vo de “prestar apoio logístico aos deslocamentos durante a inauguração da 
USiPaZ”, naquele Município.

MATR NOME DO SERVIDOR CPF PERÍODO QUANT

5122910-4 claUdEcYr alVES fÉ da crUZ 293.712.952-87 01/06/2022 – 
06/06/2022 5,5

3403971-1 arMaNdo SErGio PiNTo BENcHiMol 701.561.077-91 01/06/2022 – 
06/06/2022 5,5

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 31 de maio de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado – SEac

Protocolo: 806643

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 131/2022-GAB/SEAC
Belém PA, 17 de maio  de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora SiMoNE dE SoUSa VirGoliNo, Matrícula 
5945835-2, 27 (vinte e sete) dias de férias interrompidas, a gozar no pe-
ríodo de 06/06/2022 a 02/07/2022, interrompidas pela portaria 070/2022 
de 04/04/2022, publicada no doE n° 34.921 de 05/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 17 de maio  de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado – SEac
PORTARIA Nº 138/2022-GAB/SEAC
Belém PA, 24 de maio  de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora MarcEla BElo GUiMarÃES, Matrícula 57226674-5,
• 18 (dezoito) dias de férias regulamentares no período de 11/07/2022 a 
28/07/2022, referente ao período aquisitivo 12/09/2019 a 11/09/2020;
• 15 (quinze) dias de férias regulamentares no período de 29/07/2022 a 
12/08/2022, referente ao período aquisitivo 12/09/2020 a 11/09/2021;
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 24 de maio  de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 806639

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO
A Publicação do Extrato de Contrato: 009/2022-AGE.
Processo Nº 2022/584988
contrato de Uso do Sistema de distribuição - cUSd Nº 1073381593
data da assinatura: 30/05/2022
Vigência: 30/05/2022 a 29/05/2023
Valor Global Estimado: r$ 180.000,00
Modalidade de licitação: dispensa de licitação Nº 010/2022-aGE.
objeto:
fornecimento de energia elétrica.
contratado: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
cNPJ: 04.895.728/0001-80
Endereço: rod. augusto Montenegro, SN, KM 8,5,
Bairro: coqueiro, cEP: 66.823-010, Belém/Pa.
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orçamento:
Programa de Trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0101002156
Natureza de despesa: 339039
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: cEliaN MoNTEiro SilVa BErNardES, Matrícula Nº 
55588612/2, lotada na GEraf;
Substituto do fiscal do contrato: lUiS claUdio loPES SacraMENTo, Ma-
trícula Nº761435/1, lotado na GEraf.
ordenador: aNdrÉa do NaSciMENTo PiNTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 806463

.

.

FÉRIAS
.

Portaria AGE Nº 060/2022-GAB, de 30 de maio de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/641437.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor José au-
gusto de Souza Souza, matrícula nº 55588532/1, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 11/07/2022 a 
09/08/2022, referente ao período aquisitivo de 07/05/2021 a 06/05/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 806342
Portaria AGE Nº 061/2022-GAB, de 30 de maio de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/636909.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor luis 
fernando Bittencourt dos Santos, matrícula nº 51855599/4, ocupante 
do cargo de Gerente, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 
25/07/2022 a 08/08/2022, referente ao período aquisitivo de 01/07/2021 
a 30/06/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 806343

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

Portaria AGE Nº 062/2022-GAB, de 31 de maio de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so nº 2022/555407.
rESolVE:
alTErar o período de férias regulamentares do servidor rogério luiz 
arruda de figueiredo, matrícula nº 57196324/1, ocupante do cargo de 
auditor de finanças e controle, lotado na auditoria Geral do Estado, de 
13/06/2022 a 22/06/2022 e 11/07/2022 a 30/07/2022 para 13/06/2022 
a 02/07/2022 e 22/08/2022 a 31/08/2022, referente ao período aquisitivo 
de 07/05/2021 a 06/05/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 806344
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 128 DE 30 DE MAIO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de JUlHo/2022.

IDENTIDADE 
FUNCIONAL NOME PERÍODO 

AQUISITIVO
PERÍODO

GOZO

5953794/1 alEf dUarTE Maia 15/01/2020 a 
14/01/2021

04/07/2022 a 
01/08/2022

5960431/1 aNdErSoN da SilVa raMoS 06/05/2021 a 
05/05/2022

11/07/2022 a 
10/08/2022

5523320/4 aroldo MENdES dE SoUZa 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5953770/1 aNGEliTo diaS da SilVa 20/01/2021 a 
19/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

55587401/4 daNiEllY alcaNTara da SilVa raMoS 06/05/2021 a 
05/05/202 

01/07/2022 a 
30/07/2022

5891111/4 dEMYS alVES BriTo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

7565586/2 dEBora PacHEco corrEia 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5905596/3 EUrilENE do roSario GalÚcio 20/01/2020 a 
19/01/2021

01/07/2022 a 
30/07/2022

5384729/2 JoSEfa lUcia dE JESUS liMa SEaBra 25/05/2021 a 
24/05/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5953721/1 liliaN dE SoUZa riBEiro 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5927165/2 lUciaNE raMoS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5953729/1 MarilUcia dE SoUZa BEZErra 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5838770/2 MaUricio fErrEira MarGalHo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5739454/11 PaUlo HENriQUE SoUSa SaNToS 29/04/2021 a 
28/04/2022

04/07/2022 a 
02/08/2022

5938258/2 PaUlo rodSoN caScaES daNTaS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

54188464/4 roSE Karla alVES coElHo raMoS 15/01/2021 a 
14/01/2022

11/07/2022 a 
09/08/2022

5953699/ 1 SaNdro NaSciMENTo lUZ 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

5953751/1 SaMara dE oliVEira MorEira caBral 15/01/2021 a 
14/01/2022

04/07/2022 a 
01/08/2022

5953776/1 SilVia GoMES fErrEira 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 806572
PORTARIA Nº 129 DE 30 DE MAIO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de JUlHo/2022.

IDENTIDADE 
FUNCIONAL NOME PERÍODO 

AQUISITIVO
PERÍODO

GOZO

5946744/1 MarcoS ViNiciUS fariaS fErrEira 06/05/2021 a 
05/05/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

5945832-2 raPHaEla ViEira SEGadilHa 11/02/2021 a 
10/02/2022

18/07/2022 a 
01/08/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 806579

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 127 DE 30 DE MAIO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
dESiGNar o servidor SÍlio dE alMEida BarBoSa, MaTrÍcUla N° 
54190572/2, para responder pelo cargo de coordENador do NÚclEo 
dE coNTrolE iNTErNo, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, em 
virtude de titular a servidora JoSEfa lUcia dE JESUS liMa SEaBra, Ma-
TrÍcUla N° 5384729/2encontrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 806583
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SECRETARIA DE ESTADO
DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 128/2022–GS–SEPLAD, 25 DE MAIO DE 2022
dispõe sobre a delegação de atribuições para a prática de atos administra-
tivos às unidades administrativas da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração (SEPlad).
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918, ob-
servando o disposto nos incisos ii e V do parágrafo único do art. 138 da 
constituição do Estado do Pará e no art. 6° da lei Estadual n° 8.933, de 
29 de novembro de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de se conferir maior eficiência às rotinas 
administrativas da Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad);
coNSidEraNdo as atribuições dos Secretários–adjuntos de auxílio ao 
Secretário de Estado na coordenação, planejamento, controle, avaliação 
e supervisão das atividades da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (SEPlad), além do controle e supervisão das diversas áreas 
da Secretaria visando o aumento de eficácia das ações e a viabilização na 
execução de programas do Governo do Estado;
coNSidEraNdo a atribuição dos diretores de auxiliar o Secretário na to-
mada de decisões, em matéria de competência de sua área de atuação, 
bem como cumprir e fazer cumprir as diretrizes, as normas e os procedi-
mentos técnicos e administrativos adotados pela Secretaria; e
CONSIDERANDO a necessidade de simplificar os procedimentos e critérios 
de trâmite dos processos que tratam de solicitação de informações e do-
cumentos para subsidiar a atuação do Estado em juízo, bem como os que 
versem sobre o cumprimento de decisões judiciais devidamente orientados 
pela Procuradoria–Geral do Estado, e que não possuam caráter decisório, 
garantindo maior agilidade em sua análise.
rESolVE:
art. 1º Esta portaria dispõe sobre a delegação de atribuições para a prática 
de atos administrativos às unidades administrativas da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e administração (SEPlad), nos termos do inciso V do 
parágrafo único do art. 138, da constituição do Estado do Pará.
art. 2° ficam delegadas ao Secretário adjunto de Modernização e Gestão ad-
ministrativa as seguintes atribuições no âmbito dos processos administrativos 
licitatórios processados sob a modalidade pregão, na forma eletrônica, disci-
plinada pelo decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020:
i - designar e solicitar, ao provedor do sistema, o credenciamento do pre-
goeiro e dos componentes da equipe de apoio;
ii - determinar a abertura do processo licitatório;
iii - aprovar o estudo técnico preliminar e termo de referência, na forma 
do inciso ii do art. 14, do decreto Estadual n° 534, de 2020; e
iV - adjudicar o objeto da licitação e homologar o resultado do certame 
licitatório.
art. 3° ficam delegadas ao Secretário adjunto de Gestão de Pessoas as 
seguintes atribuições:
i – coordenar os procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração (SEPlad) relativos às contratações 
temporárias de que trata o art. 10 do decreto Estadual n° 1.230, de 26 de 
fevereiro de 2015, que tenham por objeto pedido de nova contratação, pror-
rogação ou substituição, podendo dar encaminhamento aos demais órgãos e 
entidades do Poder Executivo, bem como encaminhamento à Governadoria da 
casa civil após a conclusão das análises técnicas da SEPlad; e
II – aprovar os pedidos de Gratificação de Tempo integral.
art. 4° ficam delegadas ao diretor de administração e finanças as seguin-
tes atribuições:
i – supervisionar e acompanhar a execução das despesas orçamentárias;
ii – assinar nota de empenho da Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (SEPlad), excetuando-se o disposto no inciso ii do art. 5º 
desta Portaria;
III – fiscalizar, avaliar, autorizar e assinar relação de pagamento de despe-
sas alusivas ao pessoal e outras demandas;
iV – acompanhar medidas concernentes à qualificação e eficiência do gasto público;
V – abonar a justificativa de falta ao serviço de servidores, em consonância 
com as normas legais pertinentes;
Vi – conceder férias aos servidores em consonância com a escala delibera-
da pela coordenadoria de recursos Humanos;
Vii – conceder as seguintes licenças aos servidores da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e administração:
a) para tratamento da própria saúde, quando precedido de laudo médico válido;
b) por motivo de doença em pessoa da família;
c) maternidade e paternidade na forma da lei, desde que o beneficiado 
proceda a apresentação de atestado médico pertinente ou documento de 
registro civil de Nascimento;
d) para o serviço militar e outras licenças obrigatórias previstas no ordena-
mento jurídico e constituição federal;
e) prêmio;
f) para atividade política ou classista;
g) para tratar de interesses particulares; desde que se cumpra o estabe-
lecido no art. 3°, do decreto Estadual n° 955, de 12 de agosto de 2020; e
h) para acompanhar cônjuge;

Viii – formalizar afastamento do serviço por motivo de casamento, luto, 
acidente ou doença;
iX – representar a Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad) perante o centro de integração Empresa-Escola;
X – nomear fiscal de contrato, subscrevendo, para tanto, portaria de designação;
Xi – autorizar viagens e conceder diárias; e
Xii – autorizar e formalizar as prorrogações de que tratam os incisos ii, iV 
e V e §1º do art. 57, da lei federal n° 8.666, de 1993;
Xiii – autorizar e formalizar os apostilamentos dos contratos administrati-
vos em que a SEPLAD figura como contratante; e
XIV - formalizar as portarias de concessão de Gratificação de Tempo Inte-
gral dos servidores da  Secretaria de Estado de Planejamento e adminis-
tração (SEPlad).
art. 5° ficam delegadas ao diretor do Sistema de Gestão de Pessoas as 
seguintes atribuições:
i - expedir ofício à Secretaria de Estado da fazenda, com informações das 
folhas suplementares ratificadas pela Coordenadoria de Gestão de Audita-
gem, para fins de liberação do recurso financeiro, para pagamento; e
ii - assinar notas de empenho relativos aos encargos gerais do Estado
art. 6° fica delegadas ao coordenador da consultoria Jurídica (cJUr) da 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração (SEPlad) as se-
guintes atribuições:
i -  encaminhar processos que tenham por objeto a solicitação de informa-
ções e documentos para subsidiar a atuação do Estado em juízo, bem como 
os que versam sobre o cumprimento de decisões judiciais devidamente 
orientadas pela Procuradoria–Geral do Estado, e que não possuam caráter 
decisório, a qualquer órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual; e
ii - aprovar e homologar as manifestações e pareceres jurídicos da con-
sultoria Jurídica
Parágrafo único. o retorno dos processos à Procuradoria-Geral do Estado, 
contendo informações para subsidiar a atuação em juízo, inclusive quanto 
ao cumprimento de ordens judiciais, poderá ser feito por servidor lotado na 
consultoria Jurídica, previamente designado pelo coordenador.
art. 7° as competências delegadas por esta Portaria serão exercidas com 
observância da legislação em vigor e sem prejuízo das atribuições formais 
e acessórias próprias aos titulares das unidades administrativas delegatá-
rias, respeitada a faculdade de serem os expedientes avocados pelo Se-
cretário de Estado de Planejamento e administração, a qualquer tempo e 
a seu critério.
art. 8º os autos praticados por delegação de competência deverão indicar 
esta situação nos seus fundamentos.
art. 9º ficam revogadas as Portarias n° 002/2019, de 02 de dezembro de 
2019, nº205/2020, de 14 de agosto de 2020, nº 206/2020 de 14 de agosto 
de 2020, nº 037/2021, de 24 de fevereiro de 2022.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, fican-
do convalidados os atos praticados com fundamento nas Portarias n° 
002/2019, de 02 de dezembro de 2019, nº205/2020, de 14 de agosto de 
2020, nº 206/2020 de 14 de agosto de 2020, nº 037/2021, de 24 de feve-
reiro de 2022 a partir de 1º de abril de 2022.
ivaldo renaldo de Paula ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração (SEPlad)
*republicado por ter saído com incorreções no d.o.E nº 34.987 de 
30/05/2022

Protocolo: 807053

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 466/2022-DAF/SEPLAD, DE 31 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/603678,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora VEra lUcia MorEira SaNToS, id. funcional nº. 
25755/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na coor-
denadoria financeira, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01 
de julho de 2022 a 30 de julho de 2022, referente ao triênio de 15/08/2010 
a 14/08/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 806664
PORTARIA Nº 467/2022-DAF/SEPLAD, DE 31 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/659028,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora Maria da lUZ lEal PENa, id. funcional nº. 
3152944/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de compras Governamentais, 30 (trinta) dias de licença Prê-
mio, no período de 15 de julho de 2022 a 13 de agosto de 2022, referente 
ao triênio de 30/06/2009 a 29/06/2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 806671
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LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 463/2022-DAF/SEPLAD, DE 30 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/662018 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 90154,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 45 (quarenta e cinco) dias de licença para Tratamento de 
Saúde à servidora SElMa JEroNiMa MESQUiTa coUTo, id. funcional nº. 
3255247/1, ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de 
Monitoramento e avaliação de Programas, no período de 03/05/2022 a 
16/06/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 806364

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N°. 462/2022-DAF/SEPLAD, DE 30 DE MAIO DE 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 2022,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/667966,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora GiSEllE alVES GUErra, id. funcional nº. 
57196992/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/coordena-
dor, para responder pela diretoria de Gestão do Patrimônio, a contar de 
01.06.2022, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 806360

APOSTILAMENTO
.

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 011/2021 – SEPLAD
Republicação
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad, inscrita no cNPJ sob o nº 35.747.782//0001-01, com sede na 
Trav. do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542, nes-
te ato representada pela diretora de administração e finanças, Sra. ÍriS 
alVES MiraNda NEGrÃo, brasileira, portadora da cédula de identidade 
nº 5243707 SSPPa e inscrita no cPf/Mf nº 851.259.112-91, brasileira, 
residente e domiciliada em ananindeua, resolve aPoSTilar o contrato 
nº 011/2021 – SEPLAD, firmado com a empresa M. F. CASTRO FESTAS 
iNfaNTiS lTda, com nome fantasia de cENárioS rESTaUraNTE E EVEN-
ToS, estabelecida na Trav. Humaitá, nº 1733, Bairro Pedreira, Belém/Pa, 
cEP: 66085-148, inscrita no cNPJ sob o nº 03.927.406/0001-02, tendo em 
vista o que consta no Processo nº 2021/1388792, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
o presente instrumento está amparado pelo art. 65, § 8º, da lei nº. 
8.666/1993
cláUSUla SEGUNda - do oBJETo do TErMo dE aPoSTilaMENTo
o presente Termo de apostilamento tem por objeto a alteração do disposto 
nos itens 7.1,7.2 da cláusula SÉTiMa - do PrEÇo e 8.1, da cláUSUla 
oiTaVa – da TaXa dE USo, do contrato nº 011/2021, que passará a ter 
a seguinte redação:
“...7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO
7.1. o valor da locação do espaço do refeitório, é de r$ 523,11 (quinhentos 
e vinte e três reais e onze centavos).
7.2. o valor para o fornecimento de refeições do presente Termo de con-
trato é de r$42,18 (quarenta e dois reais e dezoito centavos), o quilo.
8. CLÁUSULA OITAVA – DA TAXA DE USO
8.1. Para que o processo de contratação não se torne inviável economica-
mente e considerando o interesse da administração em oferecer alimenta-
ção de menor custo possível a seus servidores/colaboradores, para efeitos 
de contrapartida financeira, a taxa de uso será de R$ 523,11 (quinhentos e 
vinte três reais e onze centavos), conforme “Estimativa Técnica” feita pela 
cofi, nos dias 09 E 19/05/2022....”
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
o presente Termo de apostilamento será publicado, em extrato, no diário 
Oficial do Estado, conforme a legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RATIFICAÇÕES
Permanecem inalterados os demais itens e condições do contrato nº 
011/2021, não modificados por este Termo de Apostilamento.

E, por estarem assim ajustados, firma o presente Termo de Apostilamento, as-
sinado eletronicamente pelo responsável, para que produza seus efeitos legais.
data da assinatura eletrônica: 30.05.2022
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças – daf/SEPlad
Republicado nesta data por ter saído com incorreções 
nº. DOE 34.988, de 31.05.2022

Protocolo: 806421

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

Termo Aditivo: 1º
Convênio FDE nº: 010/2021
Processo:200.103/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$2.718.227,76, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$2.609.498,64 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$108.729,12
data da assinatura: 30/05/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Santa Bárbara do Pará
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 806412
Termo Aditivo:10º
Convênio: 008/2019
Processo:261.108/2019
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura:27/05/2022
Vigência: 27/05/2022 a 27/08/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de ABAETETUBA
convenente: francineti Maria rodrigues carvalho
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 806455

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 375/2022-DAF/SEPLAD, DE 06 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/488036 de 25.04.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor EdMar SilVa PErEira filHo, id. funcional nº 
5927331/2, ocupante do cargo de assessor Especial ii, lotado na Secreta-
ria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o município 
de redenção/Pa, no período de 14 a 17.05.2022, a fim de supervisionar 
e acompanhar a Prova objetiva de conhecimento – 1ª Etapa do concurso 
Público do corpo de Bombeiro Militar do Pará, no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Republicada por ter saído com incorreção
PORTARIA Nº 377/2022-DAF/SEPLAD, DE 06 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/531306 de 03.05.2022
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor daNiEl aBEN aTHar loBaTo da SilVa, id. fun-
cional nº 5936833/2, ocupante do cargo de assessor Técnico ii, lotado 
na Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o 
município de Marabá/PA, no período de 14 e 17.05.2022, a fim de supervi-
sionar e acompanhar a Prova objetiva de conhecimento - 1ª Etapa do con-
curso Público do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*Republicada por ter saído com incorreção

Protocolo: 806374
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FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 464/2022-DAF/SEPLAD, DE 31 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/634292 de 23/05/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 19 (dezenove) dias de férias regulamentares à servidora fraN-
cilENE cHaMMa carValHo id. funcional nº 7006373/1, ocupante do car-
go de auxiliar de Escritório, lo tada na coordenadoria de compras Governa-
mentais – cGoV/dGl/SEPlad, no período de 17 de maio de 2022 a 04 de 
junho de 2022, referente ao período aquisitivo de 14 de dezembro de 2020 
a 13 de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
Maio dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
PORTARIA Nº 465/2022-DAF/SEPLAD, DE 31 DE MAIO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.987, de 30 de maio de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/669947 de 30/05/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 14 (quatorze) dias de férias regulamentares à servidora MYr-
Na cUNHa aZEVEdo id. funcional 5924378/2, ocupante do cargo de Se-
cretário de Unidade, lo tada na coordenadoria de apoio a Estação cidadania 
– caEc/ddGSEPlad, no período de 01 de junho de 2022 a 14 de junho 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 03 de março de 2021 a 02 de 
março de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 31 dE 
Maio dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 806669

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 132/2022-GS-SEPLAD, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de abril de 2022, publicado no doE no 34.918 de 01 
de abril de 2022 e,
considerando o disposto no art. 7º, iX do decreto no 991, de 24 de agosto 
de 2020, que instituiu a Política Estadual de compras e contratação e re-
gulamenta, no âmbito da administração Estadual, o Sistema de registro de 
Preços previsto no art. 15 da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 
e o teor do processo administrativo no 2022/476343.
rESolVE:
art. 1º ficam estabelecidos os preços máximos aceitáveis aplicáveis aos 
itens 11 e 12 da ata de registro de Preços no 12/2022, relacionados no 
anexo único desta portaria.
Parágrafo único. Os valores fixados nesta portaria têm por referência as 
análises técnico econômicas da diretoria de Gestão de logística, reportan-
do-se ao reequilíbrio decorrente do reajuste dos valores repactuados dos 
itens mencionados. 
art. 2º a aplicação dos preços estabelecidos nesta portaria será formali-
zada pelos órgãos e entidades participantes da ata de registro de Preços, 
mediante instauração de procedimento próprio, incumbindo-lhes a análise 
de regularidade e legalidade em relação aos contratos administrativos que 
dela decorram.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração- SEPlad.

ANEXO ÚNICO 
EMPRESA BENEFICIÁRIA: S DA C SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA,

inscrita no CNPJ Nº.40.508.894/0001-40
GRUPO III- CAFÉ E AÇÚCAR - REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - ITENS 11 E 12 

Item Descrição Unidade de 
fornecimento 

Valor mensal unitário 
por item: ARP

12/2022
Ano: 2022

R$ 

Valores unitários 
máximos aplicáveis 

por item:
Repactuação 2022

R$ 

11 

café em pó, torrado e moído, 
embalagem tipo almofada, com 
250 gramas, com escala senso-
rial mínima 4,5 pontos, compro-
vado através de laudo emitido 

por laboratório credenciado 
por órgão público competente, 
de acordo com os padrões de 

qualidade das normas vigentes. 
Embalagem primária com 

rotulagem adequada, atóxicas 
e apropriada, em conformidade 
com a legislação vigente, com 
prazo de validade mínima do 

produto de 8 meses após a  en-
trega.  Embalagem secundária  
apropriada. Marca/fabricante:

diário/Macosvi industria & 
comercio ltda.

Unidade r$ 6,29 r$ 7,32

12

café em Pó, torrado e moído, 
embalado à vácuo, com 250 G, 
com escala sensorial mínima 

4,5 pontos, comprovado através 
de laudo emitido por labora-
tório credenciado por órgão 

público competente, de acordo 
com os padrões de qualidade 

das normas vigentes.
Embalagem primária com 

rotulagem adequada, atóxicas 
e apropriada, em conformidade 
com a legislação vigente, com 
prazo de validade mínima do 
produto de 8 meses após a 

entrega. Embalagem secundária 
apropriada. Marca/fabricante:

diário/Macosvi industria & 
comercio ltda.

Unidade r$ 5,67 r$ 6,97

Protocolo: 807064
PORTARIA Nº. 0135/2022-GS-SEPLAD, 31 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 e,
coNSidEraNdo as disposições contidas na lei nº 7.197, de 09 de setem-
bro de 2008, que institui o auxílio-alimentação no âmbito da administração 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, e o estabelecido 
no art. 1º do decreto nº 1.298, de 23 de setembro de 2008, que regula-
menta a lei nº 7.197, de 09 de setembro de 2008,
rESolVE:
art. 1º - fica estabelecido o valor de r$- 1.300,00 (um mil e trezentos re-
ais) a título de auxílio-alimentação aos servidores públicos civis e militares 
lotados na Polícia Militar, no corpo de Bombeiros Militar e na Polícia civil.
Art. 2º - Os valores fixados nesta portaria possuem efeitos a partir do mês 
de junho, tendo o mês de maio como referência de apuração dos dias tra-
balhados para o pagamento do auxílio-alimentação.
art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos financeiros a partir de 1º de junho de 2022.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 31 de maio de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 806974
LICITAÇÃO FASE DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021
EXTRATO DE RESULTADO
objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de 
Nível Médio e Superior da fundação de atendimento Socioeducativo do 
Pará – faSEPa e Secretaria de Estado de Saúde – SESPa, assim como toda 
e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme especifi-
cações contidas no instrumento convocatório e seus anexos.
 analisados os documentos apresentados à ocasião da análise e julga-
mento da 1º fase da concorrência do Edital de concorrência Pública n° 
04/2021, a comissão Especial de licitação, designada através da Portaria 
Nº. 0132/2021 – GS/SEPlad de 01 de setembro de 2021, publicada no 
doE Nº 34.690, de 03 de setembro de 2021, rESolVE:
1. HaBiliTar as licitantes abaixo relacionadas em razão do acervo do-
cumental, apresentado à ocasião da análise e julgamento da 1º fase da 
concorrência Pública n° 04/2021, estar em conformidade com as regras 
e condições estabelecidas no Edital de concorrência Pública n° 004/2021.
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LICITANTES CNPJ RESULTADO 
instituto aocP 12.667.012/0001-53 Habilitada

consultoria e Planejamento em administração Pública - coNSUlPlaN 01.185.758/0001-04 Habilitada
centro de Extensão, Treinamento e aperfeiçoamento lTda - cETaP 03.199.479/00001-25 Habilitada

instituto americano de desenvolvimento - iadES 11.432.298/0001-25 Habilitada
objetiva concursos ltda. 00.849.426/0001-14 Habilitada

os interessados poderão interpor recurso da decisão prolatada pela comis-
são Especial de licitação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação deste ato, conforme disposição legal.
a íntegra do resultado da fase de habilitação estará disponível aos interes-
sados no endereço eletrônico www.compraspara.pa.gov.br, no campo http://
www.compraspara.pa.gov.br/governo/mural-de-licita%c3%a7%c3%B5es.
Belém (Pa), 31 de maio de 2022.
Neuza fernanda de Moraes Melo
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 806761

RETIFICAÇÃO Nº 23/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 2387, de 20/05/2022, publicado no D.O.E nº 34.988, 
de 31/05/2022
ONDE SE LÊ:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR

141012060814918704 - SEdaP 0335 333014 80.000,00

LEIA-SE:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR

141012060814918704 - SEdaP 0335 339014         80.000,00

RETIFICAÇÃO Nº 24/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 2388, de 20/05/2022, publicado no D.O.E nº 34.988, 
de 31/05/2022
ONDE SE LÊ:
art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto... 

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR
111050412212978339 – caSa ciVil 0101 319011 2.610.000,00

LEIA-SE:
art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto...

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR
401010612212978339 – Policia ciVil 0101 319011 2.610.000,00

PORTARIA Nº 162, DE 31 DE MAIO DE 2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2390, de 20/05/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 162, DE 31 DE MAIO DE 2022

ÁREA/UNIDADE ORÇA-
MENTÁRIA/GRUPO DE 
DESPESA/SUBGRUPO 

DE DESPESA

FONTE

2º QUADRIMESTRE - 2022

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

dEfESa Social

PMPa
investimentos 0,00 137.837,00 0,00 0,00 137.837,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0101 0,00 109.319,00 0,00 0,00 109.319,00

 0301 0,00 28.518,00 0,00 0,00 28.518,00

outras despesas 
correntes 0,00 2.546.887,12 1.273.443,56 1.273.443,56 5.093.774,24

despesas ordinárias

 0301 0,00 2.546.887,12 1.273.443,56 1.273.443,56 5.093.774,24

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 6101 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
SEdaP

outras despesas 
correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 24.335.091,59 0,00 0,00 24.335.091,59

obras e instalações
 0101 0,00 24.035.091,59 0,00 0,00 24.035.091,59

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
PolÍTica Social
crS - c. araguaia
outras despesas 

correntes 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

crS - capanema
outras despesas 

correntes 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

crS - S. M. do Guamá
outras despesas 

correntes 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

crS - Santarém
outras despesas 

correntes 0,00 36.556,22 0,00 0,00 36.556,22

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 36.556,22 0,00 0,00 36.556,22

fEaS
outras despesas 

correntes 0,00 229.000,00 0,00 0,00 229.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 229.000,00 0,00 0,00 229.000,00

HEMoPa
investimentos 0,00 16.413,14 0,00 0,00 16.413,14

Equipamentos e Material 
Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 16.413,14 0,00 0,00 16.413,14
SEaSTEr

outras despesas 
correntes 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00

SESPa
investimentos 0,00 107.705,65 0,00 0,00 107.705,65

Equipamentos e Material 
Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 107.705,65 0,00 0,00 107.705,65
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SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

ProGraMa/orGÃo foNTE
2º QUadriMESTrE - 2022

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
agricultura, 

Pecuária, Pesca e 
aquicultura

0,00 106.400,00 0,00 0,00 106.400,00

NGPr
 6101 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00

SEdaP
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 987.837,00 0,00 0,00 987.837,00

fundação ParáPaz
 0301 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

PMPa
 0101 0,00 109.319,00 0,00 0,00 109.319,00
 0301 0,00 28.518,00 0,00 0,00 28.518,00

desenvolvimento 
Urbano - Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 1.692.566,09 0,00 0,00 1.692.566,09

SEdoP
 0101 0,00 1.692.566,09 0,00 0,00 1.692.566,09

direitos Socioassis-
tenciais 0,00 2.729.000,00 2.500.000,00 0,00 5.229.000,00

fEaS
 0301 0,00 229.000,00 0,00 0,00 229.000,00

SEaSTEr
 0301 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00

Esporte e lazer 0,00 21.757.958,81 0,00 0,00 21.757.958,81
SEdoP

 0101 0,00 21.757.958,81 0,00 0,00 21.757.958,81
Governança Pública 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

SEdoP
 0101 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

indústria, comércio, 
Serviços e Turismo 0,00 834.566,69 0,00 0,00 834.566,69

SEdoP
 0101 0,00 834.566,69 0,00 0,00 834.566,69

Saúde 0,00 340.675,01 0,00 0,00 340.675,01
crS - c. araguaia

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0149 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
crS - capanema

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0149 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
crS - S. M. do 

Guamá
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

crS - Santarém
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 0,00 36.556,22 0,00 0,00 36.556,22

HEMoPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0349 0,00 16.413,14 0,00 0,00 16.413,14

SESPa

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0349 0,00 107.705,65 0,00 0,00 107.705,65

Segurança Pública 0,00 2.546.887,12 1.273.443,56 1.273.443,56 5.093.774,24

PMPa
 0301 0,00 2.546.887,12 1.273.443,56 1.273.443,56 5.093.774,24

FONTE
2º QUADRIMESTRE - 2022

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 24.544.410,59 0,00 0,00 24.544.410,59

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 216.556,22 0,00 0,00 216.556,22

0301 - recursos ordinários 0,00 6.154.405,12 3.773.443,56 1.273.443,56 11.201.292,24
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 124.118,79 0,00 0,00 124.118,79

6101 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00

ToTal 0,00 31.045.890,72 3.773.443,56 1.273.443,56 36.092.777,84

PORTARIA Nº 163, DE 31/05/2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.122.395,73 (Hum Milhão, cento e Vinte e dois Mil, Tre-
zentos e Noventa e cinco reais e Setenta e Três centavos), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 
- ldo 2022, da forma abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 1.072.395,73
141012060814918704 - SEdaP 0101 334041 50.000,00

ToTal 1.122.395,73

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 1.072.395,73
141012060814918704 - SEdaP 0101 339039 50.000,00

ToTal 1.122.395,73

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

PORTARIA Nº 164, DE 31 DE MAIO DE 2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 5.861.320,00 (cinco Milhões, oitocentos 
e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Vinte reais), a quota do primeiro qua-
drimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) or-
çamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 164, DE 31 DE MAIO DE 2022

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GRUPO DE DESPE-
SA/SUBGRUPO DE 

DESPESA

FONTE

1º QUADRIMESTRE - 2022

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET
Pessoal e Encargos 

Sociais 875.680,00 875.680,00 875.680,00 875.680,00 3.502.720,00

folha de Pessoal
 0102 875.680,00 875.680,00 875.680,00 875.680,00 3.502.720,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00
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despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

PROGRAMA/
ORGÃO FONTE

1º QUADRIMESTRE - 2022
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

cultura 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

Manutenção da 
Gestão 875.680,00 875.680,00 875.680,00 875.680,00 3.502.720,00

SEcTET
 0102 875.680,00 875.680,00 875.680,00 875.680,00 3.502.720,00

FONTE
1º QUADRIMESTRE - 2022

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 2.358.600,00 2.358.600,00

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 875.680,00 875.680,00 875.680,00 875.680,00 3.502.720,00

ToTal 875.680,00 875.680,00 875.680,00 3.234.280,00 5.861.320,00

PORTARIA Nº 165, DE 31 DE MAIO DE 2022 - DPO
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.400.000,00 (Hum Milhão, Quatrocentos 
Mil reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de 
despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) ane-
xo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 165, DE 31 DE MAIO DE 2022

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GRUPO DE DESPE-
SA/SUBGRUPO DE 

DESPESA

FONTE

2º QUADRIMESTRE - 2022

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

despesas ordinárias
 0149 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

PROGRAMA/
ORGÃO FONTE

2º QUADRIMESTRE - 2022
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

Saúde 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
fES
 0149 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

FONTE
2º QUADRIMESTRE - 2022

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
0149 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Protocolo: 807084

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 001/2022-PSS-SEPLAD/PA

EDITAL Nº 001/2022/PSS/SEPLAD, DE 27 DE MAIO DE 2022.
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração do Pará - SE-
PLAD/PA, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado – 
PSS, para selecionar candidatos à contratação por prazo determinado nas 
funções dos cargos: analista de Saúde ocupacional – Perícia Médica, ana-
lista de Saúde ocupacional – Psicologia e assistente de Gestão, na forma 
do art. 36 da constituição do Estado do Pará de 1989, lei complementar 
nº. 07, de 25 de setembro de 1991, decreto Estadual nº. 1.230, de 26 
de fevereiro 2015, decreto Estadual nº. 1.741, de 19 de abril de 2017, 
alterado pelo decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019, da lei Estadual 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que couber, e de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1. O Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 será regido pelos 
diplomas legais citados em seu preâmbulo e pelas regras constantes deste 
Edital e seus Anexos, disciplinando eventuais retificações e/ou aditamentos; 

1.2. O Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 será coordenado 
e executado pela Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
do Pará – SEPlad/Pa, por meio  da comissão do Processo Seletivo Simpli-
ficado, instituída pela Portaria nº 065/2022-GS/SEPLAD, de 29/03/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado – D.O.E Nº 34.915 de 31/03/2022, a 
qual, caberá a coordenação, execução, acompanhamento e a supervisão 
de todo processo, bem como as deliberações que se fizerem necessárias, 
objetivando o seu regular desenvolvimento do referido Processo Seletivo 
Simplificado - PSS;
1.3. O Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 visa o preenchi-
mento de 09 (nove) vagas para as funções dos cargos: analista de Saúde 
ocupacional – Perícia Médica 06 (seis), analista de Saúde ocupacional – 
Psicologia 02 (dois) e assistente de Gestão 01 (um), com respectivas lota-
ções mencionadas no anexo 1 deste edital;
1.4. as atribuições, o requisito de escolaridade, bem como, a remuneração das 
funções em contratação temporária, constam do anexo ii do presente Edital;
1.5. a jornada de trabalho para as funções descritas no item 1.3, será de 
06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, também 
conforme especificado no Anexo II deste Edital;
1.6. a remuneração da função de analista de Saúde ocupacional – Perícia 
Médica e analista de Saúde ocupacional – Psicologia é de r$ 3.696,38 
(três mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), que 
corresponde ao vencimento base de r$ 2.053,54(dois mil e cinquenta e 
três reais e cinquenta e quatro centavos) e à Gratificação de Escolaridade, 
no percentual de 80% incidente sobre o vencimento-base, no valor r$ 
1.642,83 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centa-
vos); a remuneração da função de assistente de Gestão é de r$ 1.315,50 
(mil e trezentos e quinze reais e cinquenta centavos) que corresponde ao 
vencimento base de r$ 1.215, 50 (mil duzentos e quinze reais e cinquenta 
centavos) e ao abono de r$ 100,00 (cem reais) . Todas as remunerações 
serão acrescidas da Gratificação de Desempenho de Gestão, na forma do 
art. 12-B, da lei nº 6.563, de 1º de agosto de 2003 e, sob a forma de 
indenização, o auxílio-alimentação no valor de r$ 1.000,00 (mil reais).
1.7. O cronograma de realização deste Processo Seletivo Simplificado – 
PSS, encontra-se no anexo iii deste Edital, sujeito a eventuais alterações, 
devidamente motivadas e amplamente divulgadas no Diário Oficial do Es-
tado e no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br;
1.8. O Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 compreenderá 
as seguintes fases:
a. Primeira fase: inscrição;
b. Segunda fase: análise documental e curricular, de caráter eliminatório 
e classificatório; e, conforme critérios de avaliação estabelecidos, no Anexo 
iV deste edital; e,
c. Terceira Fase: Entrevista de caráter eliminatório e classificatório, segun-
do critérios de avaliação estabelecidos no anexo V deste edital.
1.8.1. a fase de Entrevista de que trata o subitem “c” deste Edital, con-
templará apenas os candidatos inscritos para a função de nível superior no 
Município de Belém/Pa e será realizada na sede desta SEPlad, mediante 
prévia convocação.
1.9. a Secretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad 
dará ampla divulgação às fases do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 
001/2022 e aos resultados de todas as fases no Diário Oficial do Estado, 
com a publicação dos extratos dos editais, e no endereço eletrônico www.
sipros.pa.gov.br; 
1.10. o candidato não poderá possuir outro vínculo funcional com a admi-
nistração Pública, exceto as hipóteses de acumulação de cargos, empregos 
e funções, observada a compatibilidade de horários, nos termos do artigo 
37, XVi, da constituição federal.
1.11. o candidato não poderá ter celebrado contrato administrativo tempo-
rário com a administração Pública, com prazo inferior a 06 (seis) meses, a 
contar do ato da nova contratação;
1.12. o candidato não pode ser cônjuge, companheiro, ou parente con-
sanguíneo ou afim em linha reta colateral, até o terceiro grau de nenhum 
dos membros da Comissão organizadora deste Processo Seletivo 
Simplificado – PSS nº 001/2022;
1.13. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo 
Simplificado – PSS nº 001/2022 no Diário Oficial do Estado e no endereço 
eletrônico www.sipros.pa.gov.br;
1.14. O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes 
da realização das etapas deste Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 
001/2022;
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
2.1. PRIMEIRA FASE: INSCRIÇÃO
2.1.1. a inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irres-
trita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese;
2.1.2. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico www.sipros.pa.gov.br , no período de inscrições e observar o 
que se segue:
2.1.2.1. ler atentamente o Edital;
2.1.2.2. Preencher o cadastro e, posteriormente, requerer sua inscrição 
que, além de outras informações, exigirá o número do cPf e e-mail válido 
do candidato, dados de contato e informações acerca da escolaridade, ex-
periência profissional e qualificação;
2.1.2.3. conferir os dados digitados no cadastro eletrônico de inscrição e 
confirmá-los;
2.1.2.4. anexar documentação comprobatória das informações prestadas.
2.1.3. A inscrição ao Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 
será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço 
www.sipros.pa.gov.br  no horário de 00h do dia 02 de junho de 2022 às 
23h59 do dia 06 de junho de 2022, conforme previsto no cronograma 
do anexo iii deste Edital;
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2.1.4. o candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das 
informações prestadas no momento da inscrição;
2.1.5. Será indeferida a inscrição quando for verificado, através do Sistema 
Integrado de Processo Seletivo Simplificado - SIPROS, a qualquer tempo, o 
não atendimento a quaisquer dos requisitos fixados neste Edital;
2.1.6. Os dados prestados na ficha de inscrição são de inteira responsabili-
dade do candidato, podendo ser excluído do Processo Seletivo Simplificado 
– PSS nº 001/2022 aquele que informá-los incorretamente, bem como 
aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja consta-
tado após realização das etapas e publicações pertinentes;
2.1.7. Não será cobrada taxa de inscrição;
2.1.8. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese 
alguma, a sua alteração;
2.1.9. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item 2.1.3 deste Edital;
2.1.10. Não serão aceitas pendências de nenhuma natureza nas inscrições;
2.1.11. a SEPlad não se responsabilizará pelo não recebimento de solici-
tação de inscrição por motivos de ordem técnica, problemas em compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comuni-
cação, ou por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados;
2.1.12. No ato da inscrição o candidato deverá fazer o upload (envio de 
arquivos) no formato “Pdf” para endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br 
, das seguintes documentações, para conferência:
a. documentação comprobatória da escolaridade (frente e Verso) (upload 
– campo “Escolaridade”);
b. Documentação profissional (Frente e Verso) (upload – campo “Experi-
ência profissional”) 
c. Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informa-
ções prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição 
(frente e Verso) (upload – campo “Qualificação Profissional”);
d. cadastro de Pessoa física (upload – campo “demais documentos”);
e. carteira de identidade ou carteira Nacional de Habilitação ou outro do-
cumento oficial de identificação (Frente e Verso) (upload – campo “demais 
documentos”);
f. certidão de quitação eleitoral (upload – campo “demais documentos”);
g. carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do 
sexo masculino (frente e Verso) (upload – campo “demais documentos”);
h. comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, de 
luz, água ou telefone que poderá estar em nome do candidato, de seu pai 
ou de sua mãe ou cópia de contrato de locação. Quando o comprovante de 
residência não estiver em nome do candidato, este poderá ser apresentado 
em nome de terceiro, desde que acompanhado de declaração de residên-
cia, conforme modelo contido no anexo Vi deste Edital, a ser subscrita pelo 
titular do documento, que também declarará que o candidato reside no 
respectivo endereço (upload – campo “demais documentos”);
i. certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual (https://consul-
tas.tjpa.jus.br/certidao/pages/pesquisaGeralcentralcertidao.action) e da 
Justiça federal do domicilio do candidato e ou do Estado do Pará (http://
portal.trf1.jus.br/Servicos/certidao/?orgao=Pa) dentro do prazo de valida-
de específico (upload – campo” demais documentos”), 
j. declaração de disponibilidade de Viagem, se houver necessidade de ser-
viço, para viajar por todo o território nacional, para atividades referentes 
às ações de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais podendo 
ser através dos meios de transporte (aéreo, terrestre e marítimo), conforme 
modelo contido no anexo Viii (upload – campo “demais documentos”); e,
k. declaração de inexistência de vínculo temporário com a administração 
Pública Estadual nos últimos 06 (seis) meses – anexo Vii (upload – campo 
“demais documentos”);
2.1.13. Será automaticamente eliminado deste processo seletivo, o candi-
dato que não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios descritos 
no item 2.1.12 deste Edital;
2.1.14. após preenchimento dos dados, o envio da documentação e a con-
firmação da inscrição, o sistema emitirá um número que comprova a ins-
crição e a pontuação obtida pelo candidato de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do anexo iV deste Edital.
2.2 DA SEGUNDA FASE: ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRICULAR
2.2.1. Para a segunda fase, serão analisadas, pela comissão do Processo 
Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022, as documentações comprobató-
rias apresentadas no ato da inscrição dos candidatos que obtiverem, no 
mínimo, nota 5,0 (cinco) para as funções de nível superior e nota 10,0 
(dez) para a função de nível médio, observado ainda o limite máximo de 03 
(três) vezes o número de vagas ofertadas para as funções de nível médio 
e superior, sempre respeitando o critério de desempate;
2.2.2. Somente serão pontuados os certificados e ou diplomas e/ou com-
provantes emitidos até a data da inscrição neste Processo Seletivo Simpli-
ficado – PSS nº 001/2022;
2.2.3. Na hipótese de não comprovação das informações prestadas no ato 
da inscrição, o candidato não receberá a devida pontuação requerida e terá 
sua nota revista e alterada, podendo ser eliminado se a nota não alcançar 
a mínima exigida, conforme o subitem 2.2.1;
2.2.4. os critérios e respectivas pontuações, a serem considerados para 
análise documental curricular, são os constantes do anexo iV deste Edital;
2.2.5. Não será aceita, para fins de comprovação da Análise Documental 
e curricular, documentação ilegível, parcial, incompleta, extemporânea ou 
com erro de preenchimento e/ou digitação;
2.2.6. a nota do candidato nesta fase será a validação ou não dos pontos 
obtidos em sua análise documental e curricular.
2.3 DA TERCEIRA FASE: ENTREVISTA
2.3.1. Serão convocados para Entrevista somente os candidatos classifica-
dos na etapa anterior, para as funções de nível superior com lotação em 
Belém/Pa, conforme a ordem crescente da pontuação obtida em tal fase;
2.3.2. os critérios de avaliação da Entrevista e suas respectivas pontua-
ções são os constantes do anexo V deste Edital;

2.3.3. a nota do candidato nesta Terceira fase será o somatório dos pontos 
obtidos de acordo com os critérios de avaliação da Entrevista;
2.3.4. Será aprovado nesta fase o candidato que obtiver a nota mínima de 
5,0 pontos;
2.3.5. Para garantia da segurança do processo seletivo, o candidato deverá 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico como: smartphones, ta-
blets, iPod, ipad, pendrive, BIP, walkman, gravador ou similares, máquina 
de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor, máquina 
fotográfica ou similares ou qualquer outro receptor de mensagens, durante 
a realização da Entrevista, incluindo o período de espera;
2.3.6. Não será permitido o uso de quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como: chapéu, boné, gorro. assim como, não será admitida a utilização 
de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha ou 
obstrua o ouvido;
2.3.7. Não é permitida comunicação entre os candidatos já avaliados e os 
que estão aguardando, sob pena de eliminação;
2.3.8. Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS nº 001/2022 o candidato que não atender ao disposto nos itens 
2.3.5, 2.3.6 e 2.3.7, caso seja surpreendido utilizando quaisquer um dos 
objetos aqui relacionados;
2.3.8.1 fica ressalvado o caso do candidato que necessite de aparelho au-
ditivo por  recomendação médica comprovada, sendo permitida a utilização 
durante a Entrevista;
2.3.9. Somente ingressará nos espaços da Entrevista, o candidato que 
estiver portando documento de identificação original com foto e currículo 
resumido, com, no máximo, 03 (três) páginas contendo as comprovações 
prestadas no ato da inscrição;
2.3.9.1 Serão considerados documentos de identidade válidos: carteiras 
expedidas pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pú-
blica, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpo de Bombeiros Militar 
e pela Policia Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos, etc), Passaporte; Certificado de 
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de Trabalho e Previdência So-
cial- cTPS; carteira Nacional de Habilitação – cHN, ainda que vencida (so-
mente o modelo novo, com foto e aprovado pelo artigo 159 da lei nº 9.503 
de 23 de setembro de 1997).
2.3.10. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, cPf, títulos eleitorais, carteiras de meia passagem, carteiras 
de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
em formatos digitais, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou 
danificados;
2.3.11. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que au-
tenticada, nem protocolos;
2.3.12. Por ocasião da realização da Entrevista, o candidato que não apre-
sentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 
2.3.9.1 deste Edital, não poderá realizá-la e será automaticamente elimi-
nado do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022;
2.3.13. o candidato, no momento da Entrevista, deverá assinar lista de 
presença emitida pela SEPlad, para comprovação de comparecimento;
2.3.14. Será automaticamente eliminado do processo, o candidato que não com-
parecer à Entrevista no local, data e horários definidos (horário de Belém).
3. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
3.1. Os critérios de desempate serão aplicados de uma única vez, ao final 
do certame, na seguinte ordem:
3.1.1. o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 
001/2022, nos termos do parágrafo único do art. 27 da lei nº 10.741/2003 
– Estatuto do idoso;
3.1.2. O candidato que obtiver maior pontuação na qualificação profissional;
3.1.3. o candidato que obtiver maior pontuação na contagem do tempo de 
experiência profissional, na área em que concorre;
3.1.4. o candidato que tiver maior idade, considerando o dia, mês e ano 
de nascimento.
4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
4.1. Para as funções de nível superior para lotação no Município de Belém/
PA a pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas 
obtidas na análise documental e curricular e na Entrevista;
4.2. Para as funções de nível médio e nível superior nos demais municípios 
a pontuação final do candidato será composta pela somatória das notas 
obtidas na análise documental e curricular;
4.3. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da pon-
tuação final em cada vaga/função, observadas a pontuação final de que 
tratam os subitens 4.1 e 4.2; 
4.4. Será considerado aProVado E claSSificado, o candidato cuja or-
dem de classificação esteja dentro do número de vagas ofertadas para a 
vaga/função na qual concorre, conforme anexo i deste Edital;
4.5. Haverá formação de cadastro de reserva;
5. DOS RECURSOS
5.1. os recursos deverão ser dirigidos à comissão organizadora do Pro-
cesso Seletivo Simplificado por meio do endereço eletrônico www.sipros.
pa.gov.br - Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022;
5.1.1  Não será permitida a interposição de recursos através de e-mails 
e protocolo de documento físico nesta SEPlad, sendo aceitos somente os 
recursos interpostos via plataforma eletrônica www.sipros.pa.gov.br - Pro-
cesso Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022;
5.2. os recursos deverão ser interpostos nas datas estabelecidas, confor-
me cronograma constante do anexo iii deste Edital, observado o horário 
local da cidade de Belém / Pa, contados a partir da data seguinte a da 
publicação do fato que lhe deu origem;
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5.3. Somente será admitido um único recurso individualizado por candi-
dato contra o resultado Preliminar da análise documental e curricular e 
resultado Preliminar da Entrevista;
5.4. das decisões dos recursos de que trata o subitem 5.3 não caberão 
recursos adicionais;
5.5. Não será permitida a interposição de recurso fora do prazo estabeleci-
do no cronograma constante no anexo iii deste edital;
5.6. o resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.
sipros.pa.gov.br, na página de acompanhamento do Processo Seletivo Sim-
plificado – PSS nº 001/2022;
5.7. O recurso não terá efeito suspensivo e ficará limitado a 02 (duas) 
laudas/páginas;
5.8. o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso;
5.9. a SEPlad não se responsabilizará:
a. quando os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis; 
b. quando os recursos não forem recebidos por falhas de comunicação e/
ou congestionamento das linhas de comunicação; 
c. por problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos can-
didatos, bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a trans-
ferência dos dados;
5.10. Não serão analisados recursos que apresentarem, no corpo da funda-
mentação, outras situações que não as selecionadas para recurso;
5.11. Serão indeferidos os recursos que:
a) Não estiverem devidamente fundamentados;
b) forem intempestivos;
c) Desrespeitem a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS nº 001/2022;
d) Que ultrapassarem o limite de 02 (duas) laudas/páginas.
5.12. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações 
extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor seja 
objeto de recurso apontado no subitem 5.3 deste Edital; 
5.13. A Comissão deste Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 
constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões; 
5.14. Em caso de alteração do resultado preliminar após análise dos recur-
sos será publicada a reclassificação dos candidatos e a divulgação da nova 
lista de aprovados em cada etapa.
6. DO INGRESSO NA FUNÇÃO EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
6.1. São requisitos básicos para o ingresso na função temporária ofertadas 
a preenchimento neste Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 
desta SEPlad:
a. Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade;
c. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
d. Não ter sofrido sanção impeditiva de exercício de cargo público;
e. estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f. Possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível à função 
a que concorre, conforme exigências constantes do anexo ii;
g. Possuir capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com as atri-
buições da função pretendida, comprovadas através de atestado emitido 
por profissional competente;
h. apresentar registro no conselho de classe correspondente a função a que 
concorre, quando necessário para o exercício das suas atribuições funcionais;
i. Não possuir acúmulo de cargos públicos, exceto quando houver compa-
tibilidade de horários, nos seguintes casos, conforme disposto no art. 37, 
XVi, da constituição federal;
j. o candidato aprovado e convocado não poderá assumir a função e será 
eliminado deste Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/202, se hou-
ver sido contratado e distratado da função de servidor temporário na ad-
ministração Pública Estadual em um período inferior a 06 (seis) meses da 
data da contratação, conforme artigo 2º Parágrafo único, da complemen-
tar nº 07/91;
k. Não ter sido contratado anteriormente por órgão da administração Pública 
Estadual, cujo distrato ocorreu por ato motivado e/ ou determinação judicial;
l. Não ter vínculo jurídico com a administração Pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, com os Poderes 
legislativo e Judiciário, com os Tribunais de contas e os órgãos do Minis-
tério Público, salvo nas hipóteses de acumulação lícita previstas na consti-
tuição federal, observada a compatibilidade de horário;
m. Não ser cônjuge, companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau de nenhum dos membros da 
Comissão organizadora deste Processo Seletivo Simplificado.
6.2. Para fins de celebração do contrato administrativo, o candidato convo-
cado deverá apresentar, no ato da contratação, os documentos constantes 
do anexo iX, deste Edital, sob pena de não assumir a função temporária, 
caso a documentação esteja incompleta.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 terá validade de 
02 (dois) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do 
Secretário de Estado de Planejamento e administração;
7.2. a inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades da do-
cumentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 
contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas conse-
quências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível 
ou criminal;

7.3. o contrato administrativo terá duração até 31/12/2022 e será regido 
com base na lei complementar Estadual 07, de 25 de setembro de 1991, 
podendo ser prorrogado por igual período e a critério e/ou necessidade da 
administração;
7.4. os contratados estarão sujeitos às sanções constantes na lei 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, cumulada com a lei complementar nº 07, de 25 
de setembro de 1991;
7.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retifi-
cações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital, publicado no ende-
reço eletrônico www.sipros.pa.gov.br - Processo Seletivo Simplificado – PSS 
nº 001/2022 e/ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Pará;
7.6. Terá sua fase anulada e será automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 o candidato que, durante a sua 
realização utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase deste PSS;
7.7. os casos omissos serão resolvidos pela comissão de Seleção deste 
Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022, observados os princí-
pios e normas que regem a administração Pública;
7.8. os resultados e chamamentos para as respectivas fases deste referido 
Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2022 serão divulgadas no 
endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br;
7.9. Após a data de homologação do resultado definitivo do Processo Sele-
tivo Simplificado – PSS nº 001/2022, os candidatos selecionados deverão 
apresentar as documentações originais de que tratam o subitem 6.1 e o 
Anexo IX, respectivamente, nos dias e horários especificados, divulgados 
na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 
001/2022, na sede da Secretaria de Estado de Planejamento e administra-
ção– SEPlad, localizada na Travessa do chaco nº 2350, cEP: 66.093-543 
- Marco – Belém-Pará, para conferência pela coordenadoria de Gestão de 
Pessoas/Gerência de Pessoal;
7.10. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pará), 27 de maio de 2022.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e administração.
Republicado por ter sido publicado com incorreção no DOE 34.987 
de 30.05.2022
ANEXO I
DAS VAGAS
1. NÍVEL MÉDIO

Cargo Município de Lotação Número de vagas
assistente de Gestão conceição do araguaia/Pa 01 + cadastro reserva

ToTal GEral 01

NÍVEL SUPERIOR

Cargo Município de Lotação Número de vagas

analista de Saúde ocupacional - Perícia 
Médica Belém/Pa 02+ cadastro reserva

Bragança/Pa 01 + cadastro reserva

Marabá/Pa  01+ cadastro de reserva

analista de Saúde ocupacional - Perícia 
Médica (especialidade: Psiquiatria) Belém/Pa 02+cadastro reserva

analista de Saúde ocupacional - Psicologia Belém/Pa 02 + cadastro reserva

ToTal GEral 08

ANEXO II
DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE 
TRABALHO.

cargo atribuições requisitos remuneração Jornada de   
Trabalho

assistente de Gestão

realizar atividades de nível 
médio que envolvam a aplicação 

das técnicas de gestão de 
pessoas, orçamento, organi-
zação e métodos, material, 

secretariado, classificação, codi-
ficação, catalogação, digitação e 
arquivamento de documentos; 
prestar atendimento ao público 

em questões ligadas às unidades 
administrativas.

Escolaridade: 
Certificado de 

conclusão de curso do 
Ensino Médio expedido 

por instituição de 
ensino devidamente 

reconhecida por órgão 
competente

r$ 1.215,50 e
*outras vantagens

8h às 14h 
30 horas 
semanais
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Cargo: Analista de Saúde Ocupacional 
Atribuições Gerais: realizar atividades de planejamento, supervisão, coordenação. orientação, pesquisa e execução de trabalhos voltados ao desenvolvimento de ações de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais.

cargo Atribuições Específicas por Formação requisitos remuneração Jornada de Trabalho

analista de Saúde ocupacional – Perícia 
Médica 

realizar inspeção de saúde para as seguintes modalidades de 
perícia: admissional. comprovação de deficiência, concessão de 

pensão, incapacidade definitiva para o trabalho, inscrição no 
plano de saúde do servidor, isenção do imposto de renda, isenção 

do imposto de renda para servidor da Polícia Militar inativo, 
licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para 

tratamento de saúde, pedido de reconsideração, perícia domiciliar, 
prorrogação de licença por motivo de doença em pessoa da 

família, prorrogação de licença saúde, readaptação de função. 
reversão de aposentadoria, reavaliação de incapacidade, perícia 
hospitalar e perícia em trânsito; realizar inspeção de saúde para 
verificação de capacidade laborativa de dependentes legais do 
servidor, visando à percepção de salário família na maioridade, 
permanência no plano de saúde do servidor (PaS) e percepção 
de pensão: realizar inspeção de saúde em servidores vítimas de 

acidente de trabalho e/ou doença profissional; realizar inspeção de 
saúde em servidores nomeados para ingresso no serviço público 

estadual; realizar inspeção de saúde, através de junta médica, em 
servidores solicitantes de recurso, encaminhados pela dSo e em 
outras situações, quando necessárias; atender diligência e emitir 

parecer determinado por autoridade superior; avaliar o trabalhador 
quanto a sua condição de saúde para o exercício de determinadas 
funções, considerando o ambiente. procurando ajustar o trabalho 
ao trabalhador, indicando sua alocação para trabalhos compatíveis 
com a situação de saúde, orientando, se necessário, no processo 

de adaptação: notificar o órgão público competente, através de do-
cumento apropriados, quando houver suspeita ou comprovação de 
transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho, bem como recomen-
dar ao empregador para que assim proceda independentemente da 
necessidade de afastamento do trabalho; avaliar a (in)capacidade 
laborativa do servidor, através do exame clinico, analisando docu-
mentos. laudos, provas, exames e atestados referentes ao caso; 
subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios; 

orientar o periciado para tratamento, quando eventualmente não o 
estiver fazendo, e encaminhá-lo para reabilitação quando necessá-
rio; guardar sigilo quanto às informações recebidas, anotando-as 
apenas no prontuário, para que sirvam de esclarecimento a outros 
profissionais; emitir pareceres especializados, de acordo com sua 
formação profissional, quando assim solicitado, dentro do fluxo da 

Perícia Médica; e realizar outras atividades correlatas.

Escolaridade: diploma de curso de graduação 
de ensino superior em Medicina, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação.

Habilitação Profissional: registro no órgão de classe.

Vencimento Base R$2.053,54 + Gratificação 
de Nível Superior r$1.642,83 = r$3.696,38

e
*outras vantagens

8h às 14h 
30 horas semanais

analista de Saúde ocupacional – Perícia 
Médica (especialidade: Psiquiatria)

realizar inspeção de saúde para as seguintes modalidades de 
perícia: admissional. comprovação de deficiência, concessão de 

pensão, incapacidade definitiva para o trabalho, inscrição no 
plano de saúde do servidor, isenção do imposto de renda, isenção 

do imposto de renda para servidor da Polícia Militar inativo, 
licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para 

tratamento de saúde, pedido de reconsideração, perícia domiciliar, 
prorrogação de licença por motivo de doença em pessoa da 

família, prorrogação de licença saúde, readaptação de função. 
reversão de aposentadoria, reavaliação de incapacidade, perícia 
hospitalar e perícia em trânsito; realizar inspeção de saúde para 
verificação de capacidade laborativa de dependentes legais do 
servidor, visando à percepção de salário família na maioridade, 
permanência no plano de saúde do servidor (PaS) e percepção 
de pensão: realizar inspeção de saúde em servidores vítimas de 

acidente de trabalho e/ou doença profissional; realizar inspeção de 
saúde em servidores nomeados para ingresso no serviço público 

estadual; realizar inspeção de saúde, através de junta médica, em 
servidores solicitantes de recurso, encaminhados pela dSo e em 
outras situações, quando necessárias; atender diligência e emitir 

parecer determinado por autoridade superior; avaliar o trabalhador 
quanto a sua condição de saúde para o exercício de determinadas 
funções, considerando o ambiente. procurando ajustar o trabalho 
ao trabalhador, indicando sua alocação para trabalhos compatíveis 
com a situação de saúde, orientando, se necessário, no processo 

de adaptação: notificar o órgão público competente, através de do-
cumento apropriados, quando houver suspeita ou comprovação de 
transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho, bem como recomen-
dar ao empregador para que assim proceda independentemente da 
necessidade de afastamento do trabalho; avaliar a (in)capacidade 
laborativa do servidor, através do exame clinico, analisando docu-
mentos. laudos, provas, exames e atestados referentes ao caso; 
subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios; 

orientar o periciado para tratamento, quando eventualmente não o 
estiver fazendo, e encaminhá-lo para reabilitação quando necessá-
rio; guardar sigilo quanto às informações recebidas, anotando-as 
apenas no prontuário, para que sirvam de esclarecimento a outros 
profissionais; emitir pareceres especializados, de acordo com sua 
formação profissional, quando assim solicitado, dentro do fluxo da 

Perícia Médica; e realizar outras atividades correlatas.

Escolaridade: diploma de curso de graduação 
de ensino superior em Medicina, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação, e título de especialista em 
Psiquiatria conferido pela sociedade 

específica/AMB.

Habilitação Profissional: registro no órgão 
de classe.

Vencimento Base R$2.053,54 + Gratificação 
de Nível Superior r$1.642,83 = r$3.696,38

e
*outras vantagens

8h às 14h 
30 horas semanais
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analista de Saúde ocupacional – 
Psicologia 

desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, 
orientação,

avaliação e execução relacionadas à elaboração e aplicação de 
métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas 

dos indivíduos e à organização e aplicação de métodos e técnicas 
de psicologia aplicada ao trabalho; participar de perícias e análises 

processuais, emitindo pareceres
técnicos quando necessário, e executar outras atividades correlatas 
à sua área de atuação e de acordo com sua formação profissional.

Escolaridade: diploma de curso de graduação 
de ensino superior em Psicologia, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação.
Habilitação Profissional: registro no órgão 

de classe 

Vencimento Base R$2.053,54+ Gratificação 
de Nível Superior r$1.642,83 = r$ 3.696,38

e
*outras vantagens

8h às 14h 
30 horas semanais

* outras vantagens: Gratificação de Desempenho de Gestão, na forma do art. 12-B, da Lei nº 6.563, de 1º de agosto de 2003 e sob a forma de indeni-
zação, o auxílio-alimentação no valor de r$ 1000,00 (mil reais).
ANEXO III
CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATA DIAS ÚTEIS
Publicação do Edital de abertura do PSS. 01/06/2022 01
realização da Primeira fase – inscrições. 02/06 a 06/06/2022 03

realização da segunda fase - análise documental e
curricular. 07 a 08/06/2022 02

divulgação do resultado preliminar da segunda fase
– análise documental e curricular. 09/06/2022 01

recurso contra o resultado preliminar da análise documental e curricular. 10/06/2022 01
Divulgação do resultado definitivo da Analise Documental e Curricular e Convocação para a terceira fase – Entrevista. 14/06/2022 01

Entrevista e apresentação de documentação, caso necessário. 15/06/2022 01
divulgação do resultado preliminar da Entrevista. 20/06/2022 01

recurso contra o resultado preliminar da Entrevista. 21/06/2022 01
Divulgação do resultado definitivo da Entrevista e Resultado do PSS dos Níveis Superior e Médio. 23/06/2022 01

ToTal dE diaS ÚTEiS PrEViSToS 13

ANEXO IV
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ANALISE DOCUMENTAL E CURRICULAR
Identificação do Candidato: 
1. Escolaridade:
a. Nível Superior

Formação Requisito Pontuação

1. Graduação: diploma do curso de graduação de nível superior expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 2,5 pontos

2. Especialização:
diploma do curso de pós-graduação em nível de especialização com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas, expedido 

por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 3,5 pontos

3. Mestrado: diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 4,5 pontos

4. doutorado: diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 6,5 pontos

Máximo de 17 pontos
* Pontuação atribuída para Escolaridade: ________ 
b. Nível Médio

Formação Requisito Pontuação

Ensino Médio Diploma de conclusão ou certificado de conclusão do Ensino Médio, acrescido de histórico escolar. 8,5 pontos

Pontuação atribuída para Escolaridade:  
2. Experiência Profissional:

Critério Requisito Pontuação

Tempo de Serviço documento que comprove a
experiência profissional na área ou função a que concorre. 0,3 ponto por ano completo, até o máximo de 3 pontos

Pontuação atribuída para Experiência Profissional:_______ 
3. Qualificação Profissional:

Critério Requisito Pontuação

Curso de Capacitação Profissional
Certificados de cursos de capacitação, devidamente registrados pela instituição formadora, legalmente autorizada, 

contendo carga horária e conteúdos ministrados, na área ou função a que concorre.
01 ponto para cada 40h (quarenta) horas apresentadas e 

comprovadas, até o máximo de 10 pontos

Pontuação atribuída para Qualificação Profissional: _  
* Pontuação Total da avaliação curricular (i + ii + iii): _______  

ANEXO V
AVALIAÇÃO ENTREVISTA: NIVEL SUPERIOR
Identificação do candidato: _________________________________________________________ 

Critério Descrição Pontuação
Máxima

Pontuação
Atribuída

i. Habilidade de comunicação

domínio da linguagem verbal e habilidade de falar com clareza e objetividade;
Possuir consciência e controle da linguagem corporal;

Ser convincente, criar empatia e gerar interesse;
ouvir a mensagem, compreendê-la e dar a resposta adequada.

2,5

ii. capacidade para trabalhar em Equipe

Ser proativo, estando sempre disposto a contribuir para o desenvolvimento da atividade; Ser confiante e seguro na tomada 
de decisão;

Administrar conflitos e ser capaz de identificar e conciliar as necessidades da equipe. 2,5

iii. Habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação Possuir conhecimento técnico adequado à função pretendida;
dominar conteúdos relativos à área de atuação que poderão auxiliar no desempenho das tarefas diárias. 2,5

iV. comprometimento
apresentar real interesse em exercer a função pretendida;

conhecer, minimamente, a missão do órgão e entidade que pretende trabalhar;
demonstrar disposição para realizar as atribuições do cargo a que concorre, de acordo com a realidade apresentada.

2,5

Pontuação Total da Entrevista (i + ii + iii + iV): ________ 
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ANEXO VI
MODELO DE DECALARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu,__________________________ portador  (a)  do  rG Nº____________, 
expedido pelo_____________, inscrito (a) no cPf/Mf sob o nº___________  
, Declaro para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas 
da  lei (art. 2º da lei  nº 7.115/83) que o Sr.(a)______________,  porta-
dor (a) do rG nº _________ expedido pelo _______, e inscrito  no cPf/Mf 
sob o nº_________________, é residente e domiciliado na ___________. 
declara ainda estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 
implicar na sanção penal prevista no art. 299 do código Penal, conforme 
transcrição abaixo:
“art. 299 – omitir, em documento público ou particular, declaração que 
nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é 
público e reclusão de 1 (um) a 3(três) anos, se o documento é particular.
Belém,  /  /  .
_________________________________________
Nome do declarante
obs.: juntar cópia de uma das contas: luz, água, gás, telefone.

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TEMPORÁRIO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS ÚLTIMOS 6 (SEIS) MESES. 
dEclaraÇÃo dE iNEXiSTÊNcia dE VÍNcUlo TEMPorário coM a ad-
MiNiSTraÇÃo PÚBlica NoS ÚlTiMoS 06 (SEiS) MESES declaro para os 
devidos fins que não tive contrato temporário com a Administração Pública 
do Estado do Pará nos últimos 06 (seis) meses, em obediência ao art.2º, 
Parágrafo único, da lei complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991.
Belém,   /    /     .
___________________________________________
Nome completo
Nº do cPf:_________________________________
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM A 
SERVIÇO
Eu, ___________________________________, portador (a) do rG 
nº_______________, expedido pelo ____________________________, 
inscrito (a) no cPf/Mf sob o nº__________________, coMProMETo-ME, 
se houver necessidade de serviço, viajar para todo o território nacional 
para atividades referentes ações de saúde ocupacional dos servidores pú-
blicos estaduais podendo ser através dos meios de transporte (aéreo, ter-
restre e marítimo).
Belém,  /  /  .
___________________________________________
Nome do candidato

ANEXO IX
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO.
1. currículo;
2. carteira de identidade rG e cPf;
3. Título eleitoral e certidão de quitação eleitoral;
4. documento com o nº do PiS/PaSEP, ou extrato de inexistência de regis-
tro (obtido junto ao Banco do Brasil ou caixa Econômica federal);
5. Primeiras folhas da cTPS (frente e verso);
6. Certificado de escolaridade exigida para o cargo;
7. Titulação: especialização, mestrado ou doutorado (quando for o caso);
8. comprovação de registro de conselho de classe referente a cargo a que 
concorre (quando for o caso);
9. carteira de reservista ou comprovante de dispensa (sexo masculino);
10. comprovante de residência (preferencialmente água, luz ou telefone);
11. certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;
12. certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual (https://con-
sultas.tjpa.jus.br/certidao/pages/pesquisaGeralcentralcertidao.action) e 
da Justiça federal do domicilio do candidato e ou do Estado do Pará(http://
portal.trf1.jus.br/Servicos/certidao/?orgao=Pa) dentro do prazo de vali-
dade específico;
13. declaração que exerce ou não outro cargo ou emprego em outro órgão público;
14. atestados de capacidade física e aptidão psicológica compatível com 
as atribuições da função pretendida, comprovadas através de atestados 
emitidos por profissionais competentes.

Protocolo: 807081

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N.º 102 DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
considerando o processo de nº 064/2022.
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora MarlUcE do Socorro MacHado dE oliVEi-
ra, matrícula n° 5214548/2, cPf nº 281.058.422-20, Suprimento de fundos, 

no valor de r$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) destinados a atender as 
despesas do Portal do conhecimento, no restauro de capas de livros.
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338.33.90.39 - r$ 1.200,00 – Pessoa Jurídica
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 806747

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 392 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/669945 
(PaE), de 30/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 5890933/1, 
ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar ao município de Marabá/Pa, no 
período de 02/06/2022 a 04/06/2022, a fim de fiscalizar o andamento da manu-
tenção predial do novo polo do iGEPrEV no referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806514
PORTARIA Nº 393 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/659712 
(PaE), de 27/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora camila Busarello, matrícula nº 55587635/2, ocu-
pante do cargo de Procurador/diretor de Previdência, a viajar a cidade de 
Fortaleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de participar 
do 55º congresso Nacional da aBiPEM e 4º congresso Estadual da aceprem.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806517
PORTARIA Nº 394 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/656969 
(PaE), de 26/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 01/06/2022, a 
fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806521
PORTARIA Nº 396 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/656952 
(PaE), de 26/05/2022.
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rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Patrícia amaral Potiguar, matrícula nº 
5962962/1, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
Regional, a viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 03/06/2022, a fim 
de realizar visita técnica no polo do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806924
PORTARIA Nº 397 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/509005, de 
27/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Fortaleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de partici-
parem do 55° congresso Nacional da aBiPEM e do 4° congresso Estadual 
da acEPrEM:

SERVIDORES MATRÍCULA CARGO/FUNÇÃO LOTAÇÃO

Katia Silva Vilela 5948964/1 Técnico Previdenciário a coordenadoria de cadastro e 
Habilitação

luísa Porto da Silva de 
oliveira 5889141/3 Técnico Previdenciário a/coor-

denadora
coordenadoria de cadastro e 

Habilitação

raul Victor Maia Palha 5935858/2 Técnico Previdenciário a/Gerente coordenadoria de cadastro e 
Habilitação

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806933
PORTARIA Nº 395 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/669345 
(PaE), de 30/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula nº 
5956729/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Bragança/PA, no período de 10/06/2022 a 13/06/2022, a fim 
de organizar a infraestrutura do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV, 
tendo em vista a realização de atendimentos aos beneficiários do Instituto 
na localidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806918
PORTARIA Nº 388 DE 30 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/654105 
(PaE), de 26/05/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marina larissa lobato da Silva, matrícula nº 
5894374/3, ocupante da função temporária de Técnico Previdenciário a, a 
viajar a cidade de fortaleza/cE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, 
a fim de participar do 55º Congresso Nacional da ABIPEM e 4º Congresso 
Estadual da aceprem.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806432
PORTARIA Nº 389 DE 30 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e

coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/646231 
(PaE), de 25/05/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo aos servidores abaixo relacionados, a via-
jarem a esta cidade Belém/Pa (Sede do instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará), no período de 23/05/2022 a 27/05/2022, a fim de participa-
rem do Curso de Certificação Profissional em Compliance Público:

SERVIDORES MATRÍCULA FUNÇÃO LOTAÇÃO QTDE. DE DIÁRIAS

danilo Wesley Maciel 
Souza 5963530/1 Técnico Prev. a Núcleo reg. de 

castanhal
04 e ½ (quatro e meia) 

diárias

Gabrielle leticia 
ferreira lopes 5917623/3 Técnico Prev. a Núcleo reg. de 

castanhal
04 e ½ (quatro e meia) 

diárias

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, as diárias aos 
servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806435

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 387 DE 30 DE MAIO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2022/630376, de 
23/05/2022, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de servidor.
rESolVE:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
27/06/2022 a 11/07/2022 e 04/11/2022 a 18/11/2022, à servidora Simo-
ne ferreira lobão Moreira, matrícula 54186002/2, ocupante do cargo de 
Procuradora, lotada na Procuradoria Jurídica, referente ao período aquisiti-
vo 01/11/2020 a 31/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 30 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 806431

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022
regulamenta o procedimento do cumprimento das decisões jurídicas/obriga-
ção de fazer que importe na implantação da folha de pagamento, no âmbito 
do instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.
a  Procuradoria Jurídica – ProJUr e a diretoria de Previdência – diPrE, no 
uso das atribuições legais e regulamentares,
Considerando a necessidade de disciplinar o fluxo procedimental de aten-
dimento das requisições da Procuradoria Jurídica e das coordenadorias do 
contencioso, Execução e consultivo, relativas aos processos judiciais de 
interesse do iGEPrEV;
considerando a existência de processos judiciais que envolvam matérias 
repetitivas denominada de demandas de massa, bem como as decisões 
judiciais que impõem uma obrigação de fazer a serem cumpridas em prazo 
exíguo pelo instituto, com a devida comprovação em juízo;
considerando os cumprimentos de determinações judiciais que prescindem 
de analise administrativa e atualmente são encaminhados diretamente 
pela ProJUr para a ccoB para implementação em folha de pagamento e 
posterior retorno da solicitação à coordenadoria integrante da ProJUr ou 
em atendimento a(o) Procurador(a) chefe;
considerando as obrigações de fazer exaradas de determinação judicial 
que dispensam a analise administrativa e poderão ser implementados com 
maior celeridade pela Procuradoria Jurídica por servidores previamente 
designados, mitigando a aplicação de multas e penalidades ao iGEPrEV;
Considerando que atualmente o fluxo de cumprimento de demandas de 
massa é prescindível à análise de mérito administrativo pelo instituto para 
cumprimento, bem como seu atual fluxo demanda mão-de-obra de setores 
fins do IGEPREV, comprometendo o cumprimento do prazo judicial;
considerando que para os cumprimentos judiciais é informado mensal-
mente cronograma de datas e prazos em que são possíveis as manuten-
ções das ordens judiciais na folha de pagamento;
rESolVE
art. 1º. Tornar atribuição regulamentar da Procuradoria Jurídica o cumpri-
mento precípuo das obrigações de fazer originadas das decisões judiciais 
em que seja réu o instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social 
do Estado do Pará, que importe na implantação na folha de pagamento, e 
que dispensam a analise administrativa da diretoria de Previdência, para 
incluir no rol de competências da ProJUr o cumprimento imediato de or-
dem judicial, nos casos especificados nesta Instrução Normativa.
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Art. 2º. A atribuição de cumprimento judicial ficará vinculada diretamente à 
Procuradoria Jurídica, a fim de atender as demandas oriundas de suas Co-
ordenadorias (contencioso, Execução e consultivo), podendo ser objeto de 
delegação as outras unidades desta autarquia, nos casos previstos nesta iN.
art. 3º os cumprimentos das decisões judiciais/obrigações de fazer deverão 
tramitar exclusivamente por meio de processo eletrônico e será iniciado me-
diante despacho da ProJUr ou de suas coordenadorias (contencioso, Execu-
ção e consultivo), instruindo com os documentos probatórios que informará 
a providência a ser efetuada, a data de eventual efeito retroativo e indicará 
o nome e o cPf de cada autor com respectivo número do processo judicial.
art. 4º o cumprimento da decisão judicial dar-se-á em conformidade com 
o prazo estabelecido em cronograma interno estabelecido pela diPrE, com 
efeitos retroativos à data indicada no despacho de que trata o art. 3º. Se 
findo o prazo de cumprimento, a decisão judicial será implementada na 
folha de pagamento do mês subsequente, garantindo-se o cumprimento 
com o necessário efeito retroativo, quando for o caso.
Art. 5º. Para fins desta Instrução compreende-se como obrigação de fazer 
a ser implementada pela ProJUr:
1. Pagamento judicial de piso do magistério cujo beneficio não seja por proventos;
2. isenção judicial de imposto de renda de inativos e Pensionistas;
3. abstenção judicial de desconto previdenciário de inativos e pensionistas;
4. Pagamento de quaisquer vantagens legais conferidas as categorias que 
importe em inclusão, alteração ou exclusão de percentual de determinada 
vantagem e que somente sejam cumpridas por força de decisão judicial, 
liminar ou definitiva, na qual esteja no grupo de beneficiários pertencen-
tes aos quadros de pagamento de inativos e Pensionistas, neles também 
compreendidos os militares/bombeiros que passaram para reserva remu-
nerada ou reforma, ressalvados os casos de pagamento de benefício por 
proventos que depende de analise administrativa;
5. o pagamento de pensões alimentícias;
6. os processos judiciais oriundos dos Tribunais regionais do Trabalho e 
Tribunais regionais federais e suas respectivas varas, visando o bloqueio 
de valores em benefício previdenciário;
7. Àquelas que prescindem de análise de mérito administrativa de setor 
fim do IGEPREV.
art. 6º. Nas hipóteses em que a decisão judicial impor uma obrigação de 
fazer incluída no rol do art.5 e há processo administrativo pendente de 
conclusão, a ProJUr cumprirá a determinação judicial imposta e encami-
nhará ao setor em que o processo administrativo esteja tramitando para 
conhecimento e demais deliberações, respeitando o prazo de retorno à 
ProJUr, caso ocorra.
art. 7º. Nos casos em que seja necessária a análise de quaisquer aspectos 
do mérito administrativo, tais como revisões de benefícios, concessões, 
levantamento de valores administrativos, dentre outras, serão objeto de 
análise dos setores cujas atribuições sejam afetas à determinação judicial.
art. 8º. Mantém-se nas demais coordenadorias/Gerências do instituto a 
atribuição de prestação de informações, requeridas pela Procuradoria Ju-
rídica e suas coordenadorias, com escopo de subsidiar as peças, teses e 
defesas em favor instituto.
art. 9º. constatando-se a necessidade de cumprimento de obrigação de 
fazer quando da elaboração de cálculos Judiciais pelo setor de Execução da 
Procuradoria Jurídica, deve-se seguir a lógica da distribuição estipulada por 
esta instrução Normativa, de maneira que somente sejam em encaminha-
dos ao setor de cumprimento de decisões judiciais da Procuradoria Jurídica 
aqueles elencados no art. 5º desta iN.
art. 10º. os casos omissos poderão ser decididos através da deliberação 
conjunta diPrE e ProJUr, bem como poderá ser levada a dirEX, em caso 
de demanda complexa.
art. 11º. Esta instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 30 de Maio de 2022.

ana rita dopazo a. J. lourenço
Procuradora- chefe  camila Busarello

diretora de Previdência

Protocolo: 806387

Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará
PORTARIA REV Nº 2.127 DE 29 DE ABRIL DE 2022
dispõe sobre rEVErSÃo ao SErViÇo aTiVo – ProcESSo Nº 2019/273986
considerando o cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do 
processo nº0812837-96.2019.814.0301, em trâmite na fazenda Pública 
de Execução fiscal da comarca de Parauapebas - TJPa, na qual determina 
que o militar retorne à atividade;
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do 
Estado do Pará – iGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei complementar nº 
039, de 09/01/2002, resolve:
i - revogar, de acordo com os termos do Parecer Técnico deste instituto 
constante no processo nº 2019/273986, a Portaria 1.942, de 04/09/2001 
que reformou, “ex-officio”, o Soldado PM REF RG 16059 EDVALDO SOARES 
da SilVa, mat. nº 5131774/1, pertencente ao quadro de inativos da Polí-
cia Militar do Estado do Pará.
ii – reverter, ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, o Sol-
dado PM rEf rG 16059 EdValdo SoarES da SilVa, mat. nº 5131774/1, 
com fundamento no artigo 111 da lei nº5.251/1985;
iii - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 10/06/2019, data 
do requerimento administrativo de reversão ao serviço ativo, conforme 
determinação judicial.
iV – o segurado será excluído da folha de inativos a contar de 01/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPPS/Pa

Protocolo: 805818

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que a publicidade é um dos princípios constitucionais fun-
damentais regentes da administração Pública, compreendendo a transpa-
rência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações 
referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública; 
coNSidEraNdo que são princípios da governança pública a capacidade de 
resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a presta-
ção de contas e responsabilidade, e a transparência;
coNSidEraNdo a necessidade de atualização do cadastro dos inativos 
e pensionistas civis e militares, evitando-se assim pagamentos indevidos 
que representem prejuízo ao erário;
coNSidEraNdo o que dispõem a lei federal nº 10.887/2004 e a resolu-
ção 19.208, item 2.35 do TcE/Pa, sobre o recenseamento previdenciário e 
sobre o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdên-
cia dos Servidores Públicos;
coNSidEraNdo a instrução Normativa nº 001, de 08 de janeiro de 2020, 
do iGEPrEV, que disciplina o censo Previdenciário no Estado do Pará;
coNSidEraNdo que censo Previdenciário é de caráter obrigatório a todos 
os servidores inativos e pensionistas, civis e militares, inclusive aos que 
obtiveram a concessão de benefício previdenciário por força de decisões 
judiciais, em caráter provisório ou definitivo, vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência do Estado do Pará, nos termos da lei nº 10.887/04;
CONSIDERANDO que o artigo 9º, ii da lei nº 10.887/04 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do recenseamento previdenciário dos servi-
dores públicos, no mínimo, a cada 5 (cinco) anos;
CONSIDERANDO que o instituto de Gestão Previdenciária estava há 11 
(onze) anos sem a realização do recenseamento previdenciário; 
coNSidEraNdo que foram prorrogados os serviços de recenseamento 
para os servidores inativos e pensionistas até 31/07/2022, nas seguintes 
modalidades: presencial, à distância e domiciliar;
CONSIDERANDO que após o dia 31/07/2022 o pagamento do benefício 
será suspenso, não mais sendo aceitos pedidos de censo na modalidade à 
distância ou domiciliar;
coNSidEraNdo que após o dia 31/07/2022, os benefícios serão SUS-
PENSoS Por 90 (noventa) dias, ou seja, até 29/10/2022, prazo em que o 
beneficiário, seu representante legal ou procurador, deverá comparecer a 
uma das agências do iGEPrEV para regularizar o recadastramento, o não 
comparecimento implicará no caNcElaMENTo do benefício em razão do 
não atendimento à convocação referente ao censo Previdenciário;
coNSidEraNdo que o não comparecimento do inativo ou do pensionista 
para realização do recenseamento até 29/10/2022, implicará no caNcE-
laMENTo dEfiNiTiVo do benefício em razão do não atendimento à convo-
cação referente ao censo Previdenciário; 
rESolVE: 
i – coNVocar oS BENEficiárioS aBaiXo liSTadoS a comparecerem 
aos pontos de atendimento do IGEPREV até o dia 31/07/2022, a fim de que 
realizem o censo Previdenciário;
II – Cientificar que, em conformidade com o art. 17, §1º da IN nº 001/2020 
iGEPrEV, após a suspensão do pagamento do benefício, além dos docu-
mentos exigidos para a realização do recenseamento, será obrigatória a 
instauração de procedimento próprio à liberação de crédito.
iii – dar ciência e amplo conhecimento que, em conformidade com o art. 
17, §2º da iN nº 001/2020 iGEPrEV, em caso de cancelamento de bene-
fício, além dos documentos exigidos para a realização do recenseamento, 
será obrigatória a instauração de procedimento próprio para a reativação 
do benefício, a qual não implicará no pagamento dos valores referentes ao 
período em que perdurou o cancelamento do benefício.
IV – Dar ciência de que a lista de beneficiários disponibilizada abaixo foi 
atualizada até o dia 31/05/2022 às 16 horas. 

NOME MATRÍCULA
aBadia coNcEicao roSa fiGUErEdo 66396401

aBdiaS dE JESUS doS SaNToS 1306401
aBGUar MarTiNS dE oliVEira 326103401
aBNEio da coNcEicao alEiXo 53178600102

aBraao BaTiSTa dE MENEZES NUNES 51268000101
aBraao GoNcalVES da SilVa 12115111

aBraÃo aNaNiaS riBEiro da cUNHa 10921111
acEliNa corrEa caMPoS 4204111

acEliNo MarTiNS doS SaNToS 9575111
acElMa fErrEira PiNHEiro 46221701
acKliS dE alMEida BarroS 12202221

adailToN PalHETa dE oliVEira 339192202
adalBErTo MENdES da rocHa 11571111

adalciNda aNToNia dE loUrEiro E SilVa 76243101
adalGiSa aMaral BarroS 53207001

adalGiSa BarBoSa dE araUJo 12874001
adalGiSa cardoSo NoGUEira 40612001

adalGiSa da SilVa SoUZa 17460201
adalGiSa dE BarroS loBo 7458111

adalGiSa MacHado da SilVa 54431001

adalGiZa iUNES dE liMa 7889101
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adaMor loBaTo riBEiro 64775601
adaMor TENorio PErEira JUNior 523230901

adEilSoN carNEiro da SilVa 520255801
adElaidE doS SaNToS PiNTo 32231801

adElaidE GoMES coElHo 16693601
adElia caSSiaNa da SilVa MENdoNca 4607111

adElia dE faTiMa GaMa dE aBrEU 54570801
adElia SaNToS doS SaNToS 35145801
adElia SaNToS doS SaNToS 6211111

adEliNa dE SoUZa liMa 59568301
adEliNa PEiXoTo liSBoa 12768001

adEliNo lEiTE 7073111
adElZira SalES dE liMa 11046901

adEMar dE SoUSa 11188001
adEMir loBaTo SilVa 572318060101

adEMir PiNHEiro dE frEiTaS filHo 2419460103
adHErVaNY dE JESUS araUJo dE SENa 60282501

adilES aracY alVES MoNTEiro 19267801
adilEUZa doS SaNToS araUJo 12471111

adir BraSil GoMES dE MiraNda 340672501
adir rodriGUES NUNES 22458801

adJaNira caBral dE SENa fraNco 200951001
adMir corrEa dE SoUZa 340392001

adria GaBriElE fiGUEirEdo NaSciMENTo 57013760101
adriaN coSTa doS SaNToS 571979540101
adriaNo do ValE ModESTo 202819001

adriaNo JUcElio fErrEira rEBoUÇaS 6773111
aEcilda dE SoUSa oliVEira 10167111

afifE dE faTiMa corrEa BarBoSa 49404601
afoNSo dE aNdradE PaNoN filHo 8155111

aGENor BENaSSUlY MorEira 8666111
aGoSTiNHa dE oliVEira SilVa PorTUGal 20392001

aGoSTiNHa SilVa do NaSciMENTo 10216401
aGoSTiNHa SilVa oliVEira 76070601
aGoSTiNHo rocHa da SilVa 511516702

aGoSTiNo TraPaSSo 5376910101
aGUida dE SoUZa araUJo 10075111

aiKa Vidal GoMES 57293000101
ailToN Gaia da SilVa 335533001

ailToN PErEira dE SoUZa 539052401
airToN GoMES dE oliVEira 320493601

airToN SEaBra da PENHa JUNior 506242001
alaErSoN MoNTEiro da SilVa 12977111
alaidE daMaScENo SaNToS 16862901
alaidE MElo da coSTa lEal 10945201
alaidE ViEira GoNcalVES 36614501

alair da SilVa NEVES 51793301
alair dE MoraES MarQUES 2625111

alair diaS fErNaNdES 32693301
alBa MacHado liMa GUEdES 593111

alBa Maria lEao VEloSo 30495601
alBaNiTa MacEdo caSTro dolZaNiS 2706280101

alBElia da SilVa araUJo 42668701
alBENiZE liMa laMEira 8862111

alBErico alVES dE alMEida 328071301
alBErTiNa do NaSciMENTo SaNTaNa 48213701

alBErTo GoMES fErrEira JUNior 318866301
alBErTo GoNcalVES laMarao 335528401
alBErTo PiNHEiro da SilVa 11275111
alcEBiadES BarBoSa ViEira 540724901

alcEU lUiZ da SilVa 340824801
alcidES Garcia corEcHa 2139500101

alciNa do Socorro GoMES dE araUJo 618910101
alciNa frEiTaS dE carValHo 23184301

alciNdo carMESiM GoMES 10459111
alda alMEida da rocHa 36489401

alda aSSiS da SilVa 50852701
alda BoGoEVicH laGE 325619701
alda fraNca coSTa 12255601

alda NaSciMENTo da SErra 544720801
alda roSira SilVa dE caSTro 12285111
aldair rodriGUES da coSTa 60700201
aldalEa dE oliVEira MENdES 34719101
aldEci dE aNdradE cardoSo 600376101
aldEcY MaNoEl caNTaNHEdE 6216201
aldENira caSTElo SaNTaNa 17183201
aldENor SErrao dE araUJo 39031301

aldENora dE oliVEira NoNaTo 61210800101
aldErico Garcia BErBario 335554301

aldMa Maria alVES dE carValHo 19588001
aldMa Maria alVES dE carValHo 19588002

aldora araUJo PErEira 1097200102
aldora araUJo PErEira 42244401

alENiZia coNcEicao lEMoS BarrETo fErrEira 29432201
alEracY dE SoUSa MoNTEiro 1763901
alESSaNdra BarroS da SilVa 12180111
alESSaNdra MaToS BarroS 9763111
alESSaNdro liMa dE araUJo 558635601
alETHEa BarBoSa PaNToJa 6872111

alEX coSTa diaS 13402111
alEXaNdrE alMEida dE oliVEira JUNior 5722192101

alEXaNdrE fErrEira aBdoN NETo 804540105
alEXaNdrE MoraES liMa 2397200101

alEXaNdrE PiNHEiro cardoSo 5720011201
alEXaNdrE TaMBoriM Garcia 203697501

alfra JESUS da SilVa 5723366801
alfrEdo fErNaNdES dE MENEZES 11353111

aliaNa do diViNo SoUZa dE oliVEira 13156111
alicE da coNcEicao PErEira 23331501

alicE SaNTiaGo coSTa 11439111
aliNE alVES diaS da SilVa 572162920101
aliNE dE PaUla cUPErTiNo 5723366401

aliNE MoraES liMa 2397200102
alirio dE araUJo liMa 12123111

allENNE SEBaSTiaNa araUJo fErrEira 12833301
allETE PiNHEiro MoraES 4559401

alMEriNda frEirES dE SoUZa 7846801
alMEriNda SalES da SilVa 32992401

alMir BaraTa Barra 7232900101
alMir dE aTaidE cordoVil 13608111
alMir oliVEira BarBoSa 11520111

alMir PEdro SilVa doS SaNToS 573341301
alMir PiNHEiro NEGrao 338023801

alMira doS SaNToS cHaVES 8994001
alMira fErrEira dE aViZ 39828401

alMira lEMoS ViEira coSTa 70014201
alMiro da SilVa MaMEdE 327806901
aloNSo GalUcio fElEol 8226111
aloNSo SilVa QUEiroZ 336805001
alTair loPES da SilVa 546172301

alUiZio GUilHErME SacraMENTo SoUSa 5705400101
alVaro adolPHo dE BriTo carValHo 632938102

alVaro alVES coriolaNo 5241230102
alVaro carValHo loPES 22246101

alVaro JoSE loBo rodriGUES 4603620101
alVaro MiKaEl BaSToS riBEiro 9464111

alVaro TriNdadE 13233111
alViNa ViEira alMEida 50460201

alViNo caBral do aMaral 204941401
alZira dE aTaidE SoUZa 10689501

alZira ESTEVao doS SaNToS 64678401
alZira fErNaNdES 27830001

alZira PErEira NaSciMENTo 320067101
alZira PErEira NaSciMENTo 7791111

alZira SEVEriNa MarTiNS PacHEco 12872401
alZira SEVEriNa MarTiNS PacHEco 6512111

alZira SilVa da GaMa 7961111
alZiria ViaNa raBElo 3489111
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aMadEU fadUl TEiXEira 50072080101
aMaNda daNiElE araUJo crUZ 52034060104

aMaNda iNGrid da SilVa aNdradE 12807451
aMarildo corrEa ViaNa 705146801

aMaUrY JorGE da SilVa QUEiroZ 7039111
aMElia MarTiNS dE araUJo 7201111

aMElia rocHa do ValE 584111
aMErica PrUdENcia doS SaNToS 76324101

aMErico liMa MacaMBira 7661331
aMErico VEiGa 33057401

aNa aNToNia dE SoUZa corrEa 37176901
aNa aSSUNcao SaNTaNa 52442501

aNa aUGUSTa doS SaNToS BorGES 17701601
aNa BEaTriZ foNSEca lUcENa 10622111

aNa BEaTriZ MElo dE fiGUEirEdo 4123221
aNa caMPElo SilVa 27583201

aNa clara coElHo aZEVEdo 32677410102
aNa clara GoMES do NaSciMENTo 13329111

aNa da coSTa BarBoSa 1535670101
aNa daS GracaS SilVa NaSciMENTo 29010601

aNa dE alMEida GoNcalVES 47574201
aNa dE aSSUNcao MarQUES 37789901

aNa dE NaSarE raiol da SilVa 8866801
aNa dEBora da SilVa 7029510201

aNa do Socorro SalES BorGES riBEiro 5419033801
aNa do Socorro TaVarES da SilVa 10051111

aNa EliZa alEXaNdra MorEira faraH 522720101
aNa faTiMa NoBrE liMa 34523701
aNa frEirE dE aNdradE 47725701
aNa Gloria SilVa liMa 12266111
aNa GoMES dE oliVEira 49577801
aNa iZa PErEira fariaS 6038111

aNa JUlia da coNcEiÇao MoTa 541823820102
aNa KarEN GoMES do NaSciMENTo 13329221

aNa laUra raiol coNcEicao 572119600201
aNa loPES BoTElHo dE SoUZa 23425701

aNa lUcia Baia da SilVa 2093131
aNa lUcia BarroS doS PaSSoS 325587501
aNa lUcia BarroSo da SilVa 515589401

aNa lUcia dE MoUra liMa 10546111
aNa lUcia dE SoUZa TraJaNo BaraTa 91100235010198

aNa lUcia MarTiNS da SilVa 7046111
aNa lUcia MElo corrEa 74516201

aNa lUcidEa dE SENa PErEira 511829801
aNa lUiZa doS SaNToS MaToS 42200070101

aNa lUiZa Kalif liMa 11943102
aNa lUZia diaS dE oliViEra 13687111

aNa MacHado Prado 39255301
aNa MaGalHaES da SilVa PaNToJa 64497801

aNa Maria alMEida SoUZa 200923401
aNa Maria alMEida SoUZa 200923402
aNa Maria alVES BraGaNca 10783201

aNa Maria alVES da SilVa E SilVa 48099101
aNa Maria araUJo dE oliVEira 51130702

aNa Maria BriTo fErrEira 516069301
aNa Maria cardoSo PaNToJa 32287301
aNa Maria carValHo da SilVa 542694401

aNa Maria da coSTa MElo 39575701
aNa Maria da SilVa coElHo 29597301

aNa Maria dE aMaral SaNTaNa 11975221
aNa Maria dE SoUZa TEiXEira 33519980101

aNa Maria do NaSciMENTo NEGrao 41492101
aNa Maria doS rEiS PErEira JoSaPHaT 83208101

aNa Maria failacHE VaScoNcEloS 11934112
aNa Maria failacHE VaScoNcEloS 8351801
aNa Maria faVacHo daS cHaGaS 22023001
aNa Maria frEiTaS dE aNdradE 18080701

aNa Maria lEal TUPiaSSU 911002670198
aNa Maria MarQUES dE araUJo GoMES 316696101

aNa Maria MElo 38858001
aNa Maria MoNTEiro dE SoUZa 6066111
aNa Maria MorEira dE SoUZa 38740101

aNa Maria PaiVa dE SoUZa 35488001
aNa Maria PiNHEiro dE araUJo 326069001

aNa MESSiaS dE SoUZa 67066901
aNa MoraES dE liMa caMPoS 26040101

aNa oliVEira alVES 30161201
aNa PaUla NaSciMENTo dE oliVEira 571987810102

aNa PErEira da SilVa 12941111
aNa PiNTo dE liMa 73055601
aNa riTa BraNdao 33705260101

aNa riTa MarQUES BarBoSa 5987111
aNa roSa BorGES 12704301

aNa roSa doS SaNToS liMa 35528301
aNa roSa Sa da coSTa 48415602

aNa rUTE TaVarES da SilVa 65157501
aNa SaNToS da SilVa 11299111

aNa Sofia SaNToS BEZErra 7530840101
aNa SoUZa da SilVa SaNToS 48895001
aNa TErEZa BaTiSTa SoBral 40762303

aNa ViToria calaNdriNi da coSTa 6733111
aNa ViToria coNcEicao doS SaNToS 20475780107

aNa ViToria da SilVa corrEa 571998740101
aNa ViToria lEiTE liMa 58268020102

aNaMaria PEdroSo BaSToS 9362901
aNaNda dE BriTo fUrTado 572002150101

aNcElMo doS SaNToS 51917690101
aNdErSoN lEVi GoMES dE araUJo 12604361

aNdrE do roSario SoUSa 6296241
aNdrE GUSTaVo lUcENa NaSciMENTo 5717529201

aNdrE lUiZ SacraMENTa 552108401
aNdrEliNa fErrEira riBEiro 1369201

aNdrEliNa MoNTEiro dE SoUZa PalHETa 21687901
aNdrEliNa rodriGUES SalGado 58073201

aNdrEliNo dE SoUZa E SilVa 9776111
aNdrEWS MarTiNS da SilVa 572007890101

aNdrYa GiSlaNNY MorEira PErEira 33525010110
aNESia cardoSo liMa 1493650101

aNESTiNa fraNciSca da SilVa 28125501
aNETE do Socorro dE fiGUEirEdo PESSoa 25550501

aNfiloQUio SidoNio da coSTa 5921111
aNGEla dE faTiMa PaiVa dE aZEVEdo 4963801

aNGEla foro da SilVa 53571001
aNGEla Maria BorGES alVES 30221002

aNGEla Maria doS SaNToS SoUZa 11491001
aNGEla Maria NErES dE a MENdES 54482501

aNGEla SErra SalES 3510601
aNGElica dE aSSiS Barra 9965114

aNGElica dE SoUZa fraNco 18896401
aNGElica fErrEira da SilVa fErNaNdES 40253201

aNGElica JUSTa da SilVa 54262801
aNGElica JUSTa da SilVa 9463111

aNGEliNa SErra frEirE loBo 519081901
aNGEliNa SoUZa da SilVa 36076701
aNGEliTa BarBoZa coSTa 11096111

aNGEliTa coSTa do NaSciMENTo 12624111
aNGEliTa riBEiro da SilVa 77232101

aNGElo QUEiroZ dE alMEida 340511701
aNicio BEcHara arEro 39686901
aNilda KoPSEl UrBaN 47990001
aNiTa SoarES da SilVa 17408401
aNiZia PiNTo ViNHoTE 33446730101

aNNa Maria PalHETa NUNES 36311101
aNNE BEaTriZ GoMES 13266221

aNTEro Joao SaNToS HENriQUES 337199901
aNToiNETTE fraNcES BriTo 48970001
aNToNia BENicio dE liMa 39089501

aNToNia cErES cUNHa dE oliVEira 5130601
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aNToNia claUdETE VilHENa SilVa 38736301
aNToNia coNcEicao do ESPiriTo SaNTo 35070201

aNToNia da coSTa diNiZ MoNTEiro 35429501
aNToNia dE faTiMa PalHETa da SilVa 36369301

aNToNia dE JESUS SilVa Garcia 12799001
aNToNia dE liMa GoMES 516062601

aNToNia dE NaZarETH diaS fErrEira 7870001
aNToNia dE VaScoNcEloS BarroS 7618111

aNToNia diaS TriNdadE 9239801
aNToNia do PErPETUo Socorro MorEira 12160601

aNToNia dorValiNa BriTo doS rEiS 67724801
aNToNia doS SaNToS NEVES 10320111

aNToNia dUarTE doS SaNToS 8216111
aNToNia ErMiTa BarBoSa MEirElES 53650401

aNToNia fErrEira doS SaNToS 23651901
aNToNia GUEdES da SilVa 67030801

aNToNia lUcia doS SaNToS SoUZa 7139111
aNToNia Marcia PErEira da SilVa 55524001

aNToNia Maria aGUSTiNa fErNaNdEZ dE EriBE lEJaraZU 54196601
aNToNia Maria da coNcEiÇÃo cHaGaS 20463000101
aNToNia Maria rodriGUES fiGUEirEdo 44895801
aNToNia Maria rodriGUES fiGUEirEdo 9362111

aNToNia MariSE BorGES SiQUEira 8032111
aNToNia MiraNda dE MiraNda 8033001

aNToNia NUNES cUNHa 37730901
aNToNia PaNToJa da coSTa 31326201

aNToNia PaUla dE BriTo 12190111
aNToNia PErEira dE aNdradE 6474700101

aNToNia PErEira dE SoUZa 10777111
aNToNia PiNTo dE lEao 20266501

aNToNia PirES dE SoUSa 30832301
aNToNia raiol dE aViZ 47039201

aNToNia raMoS dE araUJo alVES 12573301
aNToNia roSilda coSTa 514808101

aNToNia SaNToS da SilVa 64155301
aNToNia SaNToS da SilVa 7679111

aNToNiETa GUErrEiro MaTToS 19133701
aNToNiETa riBEiro SilVEira SilVa 23482601

aNToNiETTa laUZid dE MoraES 315202201
aNToNiNa da coSTa NaSciMENTo 39524201

aNToNiNa SENa dE MElo 3280111
aNToNio alEiXo riBEiro 4945930102

aNToNio arTUr da SilVa alMEida 26580101
aNToNio aSTroGildo doS SaNToS fErrEira 12914111

aNToNio aUGUSTiNHo rodriGUES dE Sa 2697291
aNToNio BoaVENTUra SilVa dE MaGalHaES 29448901

aNToNio BoNifacio fErrEira 10866211
aNToNio carloS BlaScHi 8568111

aNToNio carloS doMiNGUES da coSTa 337094101
aNToNio carloS liMa E SilVa 520440201

aNToNio carloS SoUSa dE MElo 12668111
aNToNio carValHo da SilVa 335820801

aNToNio caSTaNHo dE QUadroS 1176680101
aNToNio cHaGaS fErrEira 6010001

aNToNio claUdio coSTa dE SoUZa 519615901
aNToNio coSTa araUJo 337545501

aNToNio da SilVa 31322001
aNToNio da SilVa BEZErra 543255302
aNToNio da SilVa fraNca 337944201

aNToNio daS dorES BarBoSa MaGalHaES 705063101
aNToNio dE BarroS liMa 6786501

aNToNio dE JESUS ValENTE da cUNHa 5481110101
aNToNio dE liMa BarBoSa 12550111
aNToNio dE oliVEira SENa 325009101

aNToNio dE PadUa PErEira dE SoUZa 338402001
aNToNio dE SoUZa E Sa SaNToS 32628301
aNToNio dE SoUZa E Sa SaNToS 3299400101

aNToNio dioNETo GoMES GUiMaraES 83220001
aNToNio do NaSciMENTo 202992801

aNToNio doS rEiS GUEdES 7162111
aNToNio doS SaNToS 41767001

aNToNio doS SaNToS NaSciMENTo 4732501
aNToNio doS SaNToS roMaNo 8885111
aNToNio doS SaNToS SalES 10548111

aNToNio ENEaS rodriGUES dE SoUZa 6112111
aNToNio ErMENEGildo rodriGUES 12500111

aNToNio EUfroZiNo aNTEro 8583901
aNToNio fariaS da coSTa 576870502

aNToNio fEliPE dE oliVEira 4813780101
aNToNio fEliX PErEira 35352301

aNToNio fErNaNdES dE liMa 5550700101
aNToNio fErNaNdo Sa do NaSciMENTo 7309111

aNToNio fErrEira dE BarroS 203300301
aNToNio fErrEira doS SaNToS 204944901
aNToNio fErrEira doS SaNToS 6578320101

aNToNio fErrEira ViEira 11754111
aNToNio filoGoNio da MoTa 12041111
aNToNio frEiTaS dE oliVEira 336713401

aNToNio frEiTaS fErrEira 327952901
aNToNio GaSPar rEiS E SilVa 6855690101

aNToNio GoMES da crUZ 513106501
aNToNio GoMES NETo 10352111

aNToNio Joao BENTES do ESPiriTo SaNTo 338127701
aNToNio JorGE HErNaNdEZ foNSEca 581551702

aNToNio JoSE PErEira alVES 566785201
aNToNio lEoNardo da coSTa 58653601

aNToNio loPES doS SaNToS NETo 558066801
aNToNio lUiZ dE liMa 12763901

aNToNio MacEdo coSTa 203747501
aNToNio MaNoEl da SilVa 11007111

aNToNio Maria doS SaNToS alVES 339708401
aNToNio Maria SaraiVa 4266801

aNToNio MarTiNS dE QUEiroZ 12842201
aNToNio MarTiNS dE QUEiroZ 12842202

aNToNio MaUricio VEloSo liMa 11088111
aNToNio ModESTo diaS 327614701

aNToNio MoraES da SilVa 511142001
aNToNio MorEira da SilVa 5785111

aNToNio NaZarENo PErEira SaNTiaGo 10400111
aNToNio PaUliNo diaS 13567111
aNToNio PaUliNo diaS 308504001

aNToNio PaZ rEUS do NaSciMENTo 24880101
aNToNio PErEira da SilVa 20321101
aNToNio PErEira dE liMa 2406990102

aNToNio PErEira liMa filHo 58901050101
aNToNio SEBaSTiao dE SoUZa 335149101

aNToNio SErGio doS SaNToS oliVEira 49022901
aNToNio SErGio foNSEca SilVa 5722811801

aNToNio ValdEcY dE MoraiS SoUZa 506430901
aNToNio VaScoNcEloS dE SiQUEira 10283111

aNToNio VilHENa cardoSo 9660111
aNToNio WilSoN rEiS SaNToS 520348101
aNToNY doS SaNToS araUJo 12471241
aNTÔNia dE JESUS MorEira 8737111
aPoliNaria corrEa alEiXo 22187201
aracEli carNEiro alVES 30419001

aracEli faria SoUTo 12812001
araci dE SoUSa corrEa 64447101

araci PErEira dE caSTro 48911501
arcaNGEla iNa dE caSTro NEGrao 35134201
arcEliNa fErNaNdES dE oliVEira 534913301

arGEMiro aNdradE da SilVa 2519330101
arGEMiro SErafiM cardoSo 700851101

arGENTiNa PaTricia rEZENdE MalaTo 3893111
arGENTiNa PaTricia rEZENdE MalaTo 41411501

arGENTiNa PiNHEiro da SilVa 16625101
ariNo BarBoSa dE oliVEira 12596201
arioSValdo VEloSo BarroS 464260101
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ariSTEU cardoSo dE caSTro 500693701
ariSTEU rodriGUES fariaS 8599111

arlENE fErrEira da crUZ PioVEZaN 58008380201
arlENE rUTH fariaS MENdES 1485111

arlETE da SilVa cardoSo 508781301
arlETE dE QUEiroZ MENdoNca 8752101

arlETE doS SaNToS 65218001
arlETE fErrEira da SilVa 5031111

arlETE MoraES rodriGUES 35995501
arliNdo BErNaldo dE oliVEira 203952401

arliNdo JoSE dE SoUSa 203756401
arliNdo MarcoS PErEira 58118640201
arliNdo MaToS da SilVa 500639202

arliNdo TEiXEira dE araUJo 203362301
arliNE doS PaSSoS Vidal 30843901

arMaNda HENriQUES da SilVa 6490231
arMaNdo BarroSo da SilVa 337895001

arMaNdo fErrEira 8750111
arMiNdo fariaS GUiMaraES 1694800101

arMiNdo PaNToJa doS SaNToS 203301101
arMiNdo rocHa da SilVa 10621111

arNaldo BarrETo alMEida 325492501
arNaldo da coNcEicao BriTo 340134001
arNaldo rENTE dE oliVEira 10822111
arolda BENTES dE alMEida 65240701

arTUr araUJo fEiToSa 10633111
aSSiS liMa ValENTiM 40044000101

aUdi HolaNda dE SoUZa 33040001
aUGUSTa dE SoUZa aMaral 8067501
aUGUSTo BraGa cHarlET 578124801

aUGUSTo lacErda loPES dE carValHo 13094111
aUrEa doS SaNToS NaSciMENTo 632996901
aUrEa Maria cardoSo BraGa 72639701

aUrEa Maria PiNHEiro rodriGUES 20588501
aUrEa Maria ViEira do carMo 37594201

aUrEa MariNa MarTYrES 325593001
aUrEa SoarES PErEira da SilVa 6731111

aUrEa VENEraNda da coSTa 1860001
aUrEliaNa NaMiaS TocaNTiNS da PoNTE 17386001

aUrEliaNo rodriGUES da SilVa 204186301
aUricElia dE caSTro PiNHEiro SoarES 30777701

aUricElia Maria riBEiro JorGE 34178901
aUridEia dE MoUra SoarES 12537701
aUriSTEr dUarTE dE SoUZa 41661401

aUrora cElESTE dE fariaS foNTES 12840601
aUrora MarQUES da SilVa 5790111
aUTa MiraNda dE SoUZa 35163601

aVila aliNE cardoSo fiGUEirEdo 13510111
aZENETE doS rEiS BEZErra 26371001

aZiMar alMEida 17187501
BalBiNa TEiXEira do roSario 45048001
BaldUiNo GoMES dE caSTilHo 32562430101

BaSilia coSTa da SilVa 17320701
BaSilia Maria PErEira 7269111

BaZilio SoarES dE SoUSa 203363101
BEaTriZ da SilVa MarQUES 33813900101

BEaTriZ fErrEira dE aZEVEdo 54551101
BEaTriZ HElENa oliVEira dE aMoriM 321420601
BElEM dE Maria da SilVa TEiXEira 2822301

BEliNa coNcEicao doS SaNToS cardoSo 59726001
BEliZia dE oliVEira BaHia 6751111

BElMiro dE araUJo rodriGUES 325600601
BENEdiTa aUGUSTa da SilVa 47371501

BENEdiTa BriZaliNda da crUZ SiZo 12945301
BENEdiTa coiMBra VilHENa 23199101
BENEdiTa crUZ dE araUJo 34713201

BENEdiTa da coNcEicao corrEa 23636501
BENEdiTa dE JESUS JiNKiNGS lEiTE rEiS 32392601

BENEdiTa dE SoUSa GoMES 12930501

BENEdiTa dE SoUZa Garcia 1725601
BENEdiTa dE SoUZa SaNToS 1083111

BENEdiTa do Socorro doS SaNToS fErNaNdES 5447111
BENEdiTa doS SaNToS GoMES 5458111
BENEdiTa doS SaNToS SilVa 47858001

BENEdiTa fErrEira dEMETrio 54729801
BENEdiTa fUrTado da SilVa 33464201

BENEdiTa GoNcalVES 12020001
BENEdiTa lidia dE caMPoS SilVa 49640501

BENEdiTa liMa da rocHa 2911111
BENEdiTa loPES da coSTa 55055802

BENEdiTa lUcia BorGES da SilVa 3355111
BENEdiTa lUciValda lEao SoUZa 55768220102
BENEdiTa Maria fErrEira loBaTo 64450101
BENEdiTa oliVEira doS SaNToS 66673401

BENEdiTa raiMUNda dE loUrEiro 12979801
BENEdiTa rodriGUES BEZErra 12996801

BENEdiTa SENa fErNaNdES 55429401
BENEdiTa SoarES carrEra 50478501
BENEdiTa SoUZa dE PaiVa 12957701

BENEdiTa TElMa riBEiro fErrEira 514345401
BENEdiTo corrEa calaNdriNi dE aZEVEdo 6124111

BENEdiTo corrEa doS SaNToS 339777701
BENEdiTo da SilVa cardoSo 8223601

BENEdiTo da SilVa lUZ 65083801
BENEdiTo daNiEl doS SaNToS 8400221

BENEdiTo daS GracaS oliVEira 10323111
BENEdiTo dE oliVEira liMa 562282401
BENEdiTo dE SoUZa caldaS 4925501

BENEdiTo didi dE aZEVEdo TEiXEira 553379103
BENEdiTo dioGENES calaNdriNi fErrEira 510736903

BENEdiTo doMiNGoS doS SaNoS 6229111
BENEdiTo EZEQUiEl dE SoUZa 204637701

BENEdiTo JaiME aNdradE SoUZa 340191001
BENEdiTo JUNHo da SilVa Gaia 337921301

BENEdiTo liMa fUrTado 204197901
BENEdiTo MoNTEiro ZEfEriNo 327426801

BENEdiTo NaTaliNo fErrEira rodriGUES 10265201
BENEdiTo NoBrE BarBoSa 551008201
BENEdiTo NUNES dE aViZ 7202121

BENEdiTo PErEira dE aBrEU 5343740101
BENEdiTo roZario doS rEiS 10985111

BENEdiTo SilVa dE liMa 5727111
BENEdiTo TadEU SacraMENTo ViaNa 545622302

BENEdiTo TorrES da SilVa 327478001
BENEdiTo Valdo VaScoNcEloS da coNcEiÇÃo 2638180101

BENEdiTo ViaNa dE SoUZa 4170760101
BENEdiTo ViEira da SilVa 503763801

BENicio fariaS doS SaNToS 32565100101
BENilda loPES Garcia 41720301

BENJaMiN aBraHaN oHaNa 318623701
BENSiMoN fErrEira NEVES 21475202

BENTa MorEira da coNcEicao fErrEira 44900801
BErENicE BoTElHo da coSTa 29684801
BErENicE carrEra E SilVa 45593801

BErNadETE fraNciSca airES rocHa 19745901
BErNadETE Maria PErEira liMa 33801001

BErNadETE VaScoNcEloS dE oliVEira 5244111
BErNardo fErrEira da SilVa 336907201

BErTiNa MacHado dE liMa 9250111
BiaNca GoNcalVES SilVa 12330221
BiaNca SaNToS dE aSSiS 9405331

BraSiliNa GoNcalVES doS rEiS 990111
BraUlia GUrJao fErrEira 505306401
BraZ rodriGUES da SilVa 6712111

BriGida dE frEiTaS oliVEira 58254901
BriGiTTE riEBScH TEiXEira 11621111
BriGiTTE riEBScH TEiXEira 11621112

BrUNa SilVa alMEida 571743580201



28  diário oficial Nº 34.990 Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

cacilda NEVES doS SaNToS 28201401
cacilda PacHEco fErrEira 30119101
cacilda SilVa doS SaNToS 65849901
callil da SilVa MiraNda 541818580201

caMillo SilVa MoNTENEGro dUarTE 63331301
caNaaN PErEira SilVa 27435601

caNdida dE SoUZa 52747501
caNdida dUarTE da cUNHa 5744111
caNdida fariaS dE MoraiS 144860101

carloS alBErTo BarroS doS SaNToS 337528501
carloS alBErTo da coSTa 10343111

carloS alBErTo da coSTa oliVEira 10382111
carloS alBErTo da SilVa caValcaNTE 38798301

carloS alBErTo da SilVa MUNHoZ 12188601
carloS alBErTo foNSEca 13458111

carloS alBErTo PiNTo 325442901
carloS alBErTo rodriGUES PaUl 5962111

carloS aNToNio BraZ cHaGaS 12878112
carloS aNToNio SaNcHES fErrEiriNHo dE araUJo 13031111

carloS BENEdiTo raiol da SilVa 40125001
carloS corrEa filHo 6836200101

carloS da SilVa 6260001
carloS dE SENa MENdES 8391400101

carloS HENriQUE TriNdadE dE MoraES 516274201
carloS laErcio dE SoUZa MiraNda 38355401

carloS MoNTEiro cardoSo 4173401
carloS olYMPio PaMPolHa 12681111
carloS QUEiroZ coElHo 13019111

carloS roBErTo PErEira da coSTa 315262601
carloTa da SilVa rEiS 3644111

carloTa dE faTiMa faZZi dE aNdradE 325642101
carMEciTa PorTo da SilVa 325383001
carMElia BorGES aMoriM 10475201

carMElia JardiM MaGalHaES 29581701
carMElicia alVES dE liMa 45685301

carMEliTa PiNHEiro 10064101
carMEM aGraNair VirGoliNo TEiXEira 8083701

carMEM cErES coSTa MEdEiroS 19029201
carMEM lUcia da coSTa GUrJao 5731111

carMEM riBEiro BaraTa 13038901
carMEN cElESTE TaVarES VaScoNcElloS cHaVES 6462111

carMEN coNTiNi faGUNdES 47432001
carMEN dE JESUS MENdES dE caMPoS 22971701

carMEN dE SoUZa SaNToS 9818301
carMEN dora carValHo MacEdo 32197401
carMEN dora riBEiro dE SoUZa 39273101
carMEN lUcia da SilVa BaSToS 11743901

carMEN NaSciMENTo coSTa 32002640201
carMENciTa GoMES NaSciMENTo 5904111

carMEriNa corrEa ViEira 638954601
carMiNo BorGES dE oliVEira 67835001
caroliNa aZEVEdo dE liMa 9181961050299
caroliNa da SilVa BarBoSa 49051202

caroliNa Girao da SilVa QUEiroZ 64091301
caSToriNa fErrEira doS SaNToS 4767111

caTariNa coSTa da SilVa 54626701
caTariNa loUrEiro doS SaNToS 60022901
caTia rEGiNa craVEiro BEZErra 10617111

caTiaNE doS SaNToS SilVa 10335221
cEcilia BarBoSa aBdoN 10336221
cEcilia da SilVa riBEiro 630797301

cEcilia fErrEira dE oliVEira 47188701
cEcilia MaUra dE SoUZa MaTa 4080111

cElEciNa diaS cardoSo 5120901
cElESTE cUNHa da SilVa 157111
cElESTE da MoTTa PiNa 13166001
cElESTE da MoTTa PiNa 5693111
cElESTE dE liMa rEiS 518238701

cElESTE GoNcalVES dE caSTro 18598101

cEli da coSTa SilVa BaHia 8413111
cEli dElGado coSTa 54472801

cElia caNdida da rocHa 57095801
cElia Maria SaNToS rocHa 326323101

cElia oliVEira dE VaScoNcEloS 9516111
cElia PaUla doS SaNToS 30069101

cElia TEiXEira coNcEicao 91100822020198
cEliNa alVES dE MoraES 6922111

cEliNa MaciEl da SilVEira NEVES 10524401
cEliNa MEdEiroS doS SaNToS 517447301

cEliNa ValENTE dicKSoN 38903001
cEliNa ViEira dE SoUZa 54478701

cElio NEGrao GoMES 501895101
cElSo oliVEira da crUZ 503759001

cElY rEGiNa alEXaNdrE coSTa 325014801
cErES Maria MalTEZ PiNHEiro PErEira 16842401

cESaliNa aNToNia da SilVa 20865501
cESar aUGUSTo BaSToS E SilVa 510916701

cESariNa dE SoUZa BraGa 13181401
cEZariNa BaTiSTa da coSTa 603730502

cEZariNa da SilVa liMa 13576111
cEZariNa riBEiro dE liMa 51090401

cHriSTiaN TiaGo BarroS dE BriTo 13597221
cicEra SilVa do NaSciMENTo 37200501

cicEra SilVa MESQUiTa 11633111
cicEro JoSE dE araUJo carValHo 582578401

cidaliNo laZaro 7771111
ciNira frEiTaS liMa 30779301

ciPriaNa faVacHo da coNcEicao 4481500101
ciPriaNo GoNcalVES dE frEiTaS 7936111

cira NaSciMENTo diaS 4159111
cirio NaZarE dE SoUZa 334454101

ciro dE SoUZa 12184301
ciro dYlaN dE JESUS MElo 13408111

clara HEloa caMPoS ZEfEriNo lEal 571742050101
clara rEMiTa aSSUNcao da SilVa 492040102
claricE MoNTEiro SaNToS Prado 38312001
claUdENor doS aNJoS dE SoUSa 57497000203
claUdETE GUErrEiro dE caSTro 11883401

claUdETE liMa WaNZEllEr 31722501
claUdETE raMoS doS SaNToS 318625301

claUdETE SilVa da SilVa 524122701
claUdETiS dE SoUSa caJado 56854600101

claUdia alBErTiNa MoTa lEao roliM 2129111
claUdia aParEcida coSTa caVallEro 11454111

claUdio daNTaS dE MoraiS 338122601
claUdio dE MaGalHaES PoMBo 6026701

claUdio dE SoUZa alVES 32641900101
claUdio KaUE fErrEira loBaTo 5719986401

claUdio riBEiro BarrEiroS 4669801
claUdio SaNToS do NaSciMENTo 559108201

claUdioNor coElHo GalVao 2157240101
claUdioNor doS SaNToS 336652901

claUdioNor GoMES dE aZEVEdo 326166201
claUdioNor SilVa fraNca 7607111

claUdoMira GoMES da TriNdadE 19460301
clEBEr loUrENco rodriGUES dE SoUZa 578741601

clEBEr SoarES liMa 28805501
clEcirEMa doS SaNToS TriNdadE 7580901

clEdiNalda da SilVa BarroS 65404301
clEia fUrTado carNEiro 21465501

clEia liMa dE SoUZa 1462111
clEia PaNToJa dE SoUZa MoNTEiro 52338950101
clEiBEr SiQUEira do NaSciMENTo 520351101

clEidE BENTES da SilVa 7712221
clEidE criSTiNa doS SaNToS SilVa 9312121

clEidE Maria rodriGUES PirES 35732401
clEidE MariValda carValHo MaGNo 46147401
clEidES Maria dE SoUZa daMaScENo 5160111
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clEiNaldo BENEdiTo doS rEiS 340582601
clEiToN MESQUiTa doS SaNToS 581119801

clEMENTiNa cErQUEira da foNSEca 29225701
clENaldo criSPiM dE liMa BarroS filHo 12202341

clENES NoGUEira PErEira 1040111
clEoBErY BraGa da SilVa 318414501

clEoNicE da froTa TaVarES 516333101
clEoNicE dE SoUZa MoNTEiro 11696111

clEoNicE SilVa PErEira 25940301
clEoNicE TaVarES da SilVa 37576401

clETo NaSciMENTo MEdEiroS 13212111
cliMENiE BErNadETTE dE araUJo PoNTES 253720199
clodoaldo coNcEicao GoUlarT TEiXEira 573805901

clodoMir BarBoSa 517285301
cloTildE da SilVa MENEZES 13518111

cloTildE GoES 13113001
cloViS dE JESUS SoarES 5024480101

cloViS GoMES da SilVa JUNior 501901001
clYdE BarroSo fErrEira 25290501

coNcEicao dE faTiMa SoUSa MoNTEiro 700408701
coNcEicao dE Maria SaNToS MarQUES 29071801

coNcEicao do carMo MoNTEiro aZEVEdo 3955111
coNSUElo BarBoSa SaliM 21741701

coNSUElo faracHE BalEiXo 2794111
coNSUElo PErES liMa 32408601

coNSUElo SoUZa doS SaNToS 505073103
coSMa caBral dE SoUZa 8435201

coSMa Maria da coNcEicao SoUZa 9025501
coSME MarQUES dE SoUSa 10421111

crEUSa GUaJariNa dE PaUla MEllo 6409111
crEUSa Vidal NEGrEiroS 50361401
crEUZa da SilVa MorEira 11426111
crEUZa dE oliVEira NUNES 39903501
crEUZa doS SaNToS BaraTa 21559701
crEUZa fraNciSca TaVarES 28968001
crEUZa MaciEl dE MoraES 10126111

crEUZa MarQUES dE oliVEira 10461111
crEUZa SaNTaNa da SilVa 11602111
crEUZa SaNTaNa da SilVa 32524401
criSalida PaNToJa SoarES 20532001

criSTiaNo doS SaNToS alVES 10910001
criSTiaNo NoroNHa doS SaNToS 562131301
criSTiNa fErrEira doS SaNToS 10877111

criSTiNa GoMES PiNHEiro 21297001
criSTiNa MacHado Maia 12092801
criSTiNa SoUZa SilVa 321511301

criSToVaM dE SoUZa BriTo 334457601
criSToVao doS rEiS liSBoa 339960501
criSToVao SilVa dE SoUSa 12343111

cYNTia  NiZEllE coSTa MoTa 12225111
dacoNcEicao JaNSEN fErrEira oSorio 12344211

daiSE NaZarE da SilVa alVES 1733111
dalila da SilVa fErrEira 13247001

dalila oliVEira diaS rodriGUES 54215430101
dalVa caroliNa doS SaNToS dE araUJo 55914300101

dalVa coElHo MorEira 8291111
dalVa MadalENa SilVa MarQUES 145080101

dalVa MarcEla VaScoNcEloS da SilVa 6467111
dalVa Maria alMEida BaTiSTa ParEira 4610111

dalVa Maria SilVa dE SoUZa 33623801
daMiaNa carValHo dE oliVEira 8308901

daMiaNa fraNcoliNo rodriGUES 7159111
daMiao cardoSo dE MoraES 204488901
daMiao dE SoUZa cardoSo 335016901
daNiEl aUGUSTo dE fariaS 630200901

daNiEl calEBE da SilVa doS SaNToS 571979540102
daNiEl da SilVa VEraS 11773311

daNiEl doS rEiS E SilVa 1574101
daNiEl riBEiro doS SaNToS 52287201

daNiEl rodriGUES araGao 2701121
daNiEl SaNTa roSa da PaiXao 572968801

darci aMiNTaS da SilVa 7104111
darci BarroS dE SoUZa 23883001
darci da SilVa cardoSo 1686131
darci fraNca da SilVa 37566701

darci laidE BarriGa cardoSo 46295001
darci MoUra NoVaiS 528658101

darci SarMaNHo MoraiS 6558111
darcila TaVarES BarroS 24530501

darcY aNa PiNHEiro do aMaral 32690780101
darcY da coSTa alMEida 17250201

darcY da PaZ SilVa 35048601
darcY doS SaNToS ModESTo 5813111

darcY PacHEco cUNHa 9391201
darcYlENE loBo cardoSo 44618101
daria PiNHEiro dE SoUSa 8523111

darialVa diaS BorGES 2043111
darialVa rEGiNa carMo aroUcK fErrEira 7377111

dario PErEira alVES 5978111
darlEa NaZarE fErNaNdES coSTa 40097101

darlENE aNdradE dE SoUSa 26773201
darlENE MElo KUlcHETScKi 62822001

darSoNi doS SaNToS PriNTES 7188901
daUra roSa rodriGUES da foNSEca 2816131

daVi MiraNda dE aViZ 20401230102
daVi PiNHEiro loBaTo 9026111

daViNa dE fraNca aZEVEdo E SilVa 39701601
daYaNE criSTiNa loPES 12250111

daYSE NaZarE MENEZES coElHo dE SoUZa 13552111
dEa MiraNda dE SoUSa 50219701
dEBora alMEida BriTo 12855221

dEBora daVid daS NEVES 11832211
dEBora GoMES rodriGUES 31026301
dEBora PErEira da SilVa 11214232
dEBora SENa da cUNHa 5719440601

dEiVid JUNior MarQUES BarBoSa 55700850101
dElci Maria MENdES da MoTa 553089002

dElENil BlaNco PErEira 53557501
dElfiNa lEal BolSEN 38550601

dEliNalVa dE SoUZa BriTo 325962501
dElMa GoMES PacHEco 1474331

dElMa SilVa dE aNdradE 59448201
dENiSE coNcEicao dE SoUZa TEiXEira 29496901

dENiSE EVElYN SaNToS cardoSo 33738510101
dENiSE riBEiro fEliPPE dE TolEdo 571107001

dENiSE SoUSa liSBoa 28065801
dENiSE TErEZiNHa GaBriEl 7837901

dENiZa araUJo NUNES E SilVa 10058701
dEolirdES dE carValHo NEri 20389001

dErlEY Maria caMElo doS SaNToS 24426001
dErMa laGES BraGa 8913111

dEUSa do liVraMENTo do aMaral SaNTaNa 11298211
dEUSa MEriaM da SilVa BriTo 12235101
dEUSa MEriaM da SilVa BriTo 205750201

dEUSariNa GoNcalVES SiQUEira da SilVa 1406221
dEUSariNa MorEira GoNcalVES 54866901

dEUSariNa PiNTo MorEira 34088001
dEUSdETE rodriGUES dE araGao 2701151

dEUSEliNa BaTiSTa liMa 23484201
dEUZaNira diNiZ SilVa 8379111

dEUZariNa dE aZEVEdo PicaNco 318314901
dEUZariNa GoNcalVES SaNTaNa 507103801
dEUZariNa oliVEira da SilVa 7811501
dEUZariNa SilVa dE oliVEira 42410201
dEUZariNa SoUZa dE oliVEira 30861701
dEUZiMar QUEiroZ filGUEiraS 32540601
dEUZUila dE alMEida SaNToS 8359301
dEUZUiTE dE SoUZa riBEiro 50762801
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diEGo rUaN aMaral PErEira 57671560101
diElia fErrEira E fErrEira 45731001

diGNa Maria coVrE cardoSo 47467301
dilcY dE NaZarETH dE alMEida 47012001

dilErMaNdo JoSE MoNTEiro 75367001
dilMa Maria oliVEira doS aNJoS aNTUNES 6493111

dilMa PaiXao da coSTa 13279901
dilSoN da SilVa VilHENa 578172801
diNa MoNTEiro TaVarES 49316301

diNair doS rEiS da SilVa PaMPloNa 9004201
diNair doS SaNToS rodriGUES 4695111

diNair PUrEZa PiMENTEl do NaSciMENTo 35396501
diNair raBElo da SilVa 18944801

diNaMErica SaNToS GUiMaraES 976111
dioMar SilVa doS SaNToS 67799001

dioNEia Maria da SilVa BorralHoS 64188001
diorES SoarES dE MElo 38718501

diorZiNa fErrEira diaS araUJo 53848501
dircE da SilVa diaS 52542101

dircE MENdES rodriGUES 64651201
dirciNHa MarQUES rodriGUES 5618111

diVaN fUrTado dE araUJo 35049401
dJalMa cardoSo NUNES dE aNdradE 795530101

dJalMa GoMES da SilVa 9312111
dJalMa PiNHEiro dE SoUZa 335571301
dJaNira PaSSoS do rEGo 68063001
dJaNira PaSSoS do rEGo 68063003
dJaNira roSa da SilVa 29037801

docilENE SaNToS carNEiro 10512111
dofila fariaS diaS 10286501

dolairdE Maria Mafra carNEiro 67484201
dolorES coNcEicao PaNToJa GUEdES QUarESMa 6415702

dolorES da SilVa alVES 96176001
dolorES liMa cardoSo 3436111

dolorES Maria fEliPE MarQUES 36206901
dolorES SEaBra da SilVa 59546201

doMiNGaS doS PaSSoS NaSciMENTo 9450111
doMiNGaS iSaBEl GUTErrES fErrEira 515465001

doMiNGaS liMa Baia 7530201
doMiNGaS Maria do carMo 4361111

doMiNGaS PiNTo dE fiGUEirEdo 540865201
doMiNGaS SilVa alVES 13670111

doMiNGoS alVES da coSTa 7870111
doMiNGoS coElHo dE MiraNda 337901901
doMiNGoS faUSTiNo da coSTa 335067301
doMiNGoS NorBErTo GalVao 1576801
doMiNGoS oliVEira da SilVa 203967201
doMiNGoS QUarESMa PaNToJa 12036111

doNaTilla caSSUlla doS rEiS SaNToS 500310501
doNaTo dE JESUS SarMENTo 339794701

doNElia GoNcalVES dE frEiTaS 7461111
doNilSoN TaVarES fEliX 540978001

doraci araUJo GoMES dE SoUZa 24027301
doraci MoNTEiro PiNHEiro 57493600201

doracY MaGdalENa rodriGUES dE fiGUEirEdo 256111
doralicE aNa dE SaNTaNa 48010001

doralicE caValcaNTE dE aTaidE 16613801
doralicE fErrEira 35152001

doralicE NaSciMENTo dE SENa PiNHEiro 36244101
doralicE PaiVa MacEdo 37586101

doralicE SoUSa doS SaNToS 51434901
doriEdSoN lUiZ MarTiNS oliVEira 572101100101

dorila rioS caValcaNTE 5017111
doriS dUlcE fraNco dE caSTro 4931001

doriVal BraGa 204576101
doriVal EVaNGEliSTa dE SoUZa 32142300101

doriVal rodriGUES da TriNdadE 336278701
doriVal SPaTTi 5087301

doroTEia rodriGUES da SilVa 572113800101

doroTHEa GENEZia da SilVa 43401
dorValiNa BEZErra dE SoUZa 17805501

dUlcE PaNToJa dE MElo 54621601
dUlcEliNa alMEida dE oliVEira 58468101

dUlcEria diaS da SilVa 12215211
dUlciMar rodriGUES SoBral 46999801

dUlciNa ViEira da cUNHa 26897601
dUlciNEa coSTa PErEira 6634111

dUlciNEia coElHo corrEa 7741111
dUlciNErES MErElES SoUTo 6567710101

dUlciNia PENa dE SoUZa fErrEira 25296401
dUlcirENE BriTo rodriGUES 27404601

dUlcirENE GUiMaraES dE SoUZa 32771860103
dUlcirENE SilVa PaNToJa 400949501

dUrcEliNa SilVa doS SaNToS 5538111
dUrVal NoGUEira dE SoUZa filHo 339644401

dUrVal roBErTo SoUZa SoEiro 700998401
dYaNa foNSEca SaNToS 571996990101

Ecila raiMUNda GoNcalVES fErrEira 17400901
EdEJai dE carValHo fUrTado 8683501

EdElVira SaNToS da crUZ ToBElEM 33038801
EdEMar dE oliVEira E SilVa 5802790101

EdEMEE airES lEiTE dE oliVEira 67915101
EdEMia oliVEira dE SoUZa 53085901
EdEMilSoN TEiXEira SiZo 7030111

EdEMir dE oliVEira carValHo 334776101
EdGar Marcal TENorio 12561111

Edi fariaS 58819901
EdiH SoUZa da coSTa 39520001
EdiH SoUZa da coSTa 39520002

Edila rodriGUES da coSTa cardoSo 19063201
EdilEa PaSTaNa dE carValHo 7555801

EdilEida Maria da SilVa MESQUiTa 18150102
EdilENE dE SoUZa PiNHo 541905570102
EdilENE PENElVa da SilVa 13528111

EdilEUZa MiraNda alcaNTara 7527111
EdilEUZa PErEira dE BarroS 3238111
EdilSoN dE SoUZa caMPoS 338255901
EdilSoN dE SoUZa NEGrao 575854801

EdilSoN PErEira dE MESQUiTa 12357111
EdiNa Maria MorEira da SilVa 338422501

EdiNEia Maria doS SaNToS PErEira 538574101
EdiTE NaPolEao laGES 6272111

EdiTH aGUiar NoroNHa coSTa 7373111
EdiTH GUEdES MENEScal dE SoUZa 13405801

EdiTH lUZ dUarTE 50966301
EdiValdo MoraiS BriTo 11825111
EdMar alVES dE MElo 26616701

EdMilSa da SilVa oliVEira 8235111
EdMilSaN Maia BarBoSa 68671901

EdMilSoN dE JESUS BraNdao 335476801
EdMUNdo JoaQUiM BoTElHo dE arrUda 13504111

EdNa aParEcida florENcio 11945111
EdNa Maria alVES PiNTo 5972111

EdNa Maria BorGES dE MESQUiTa 45410901
EdNa Maria coSTa SilVa 42642301
EdNa SErrao dE MoraES 10586112

EdNaldo fUrTado GUEdES 6784261
EdNElSoN fraNciSco oliVEira fariaS 202057202

EdSoN dE SoUSa fErrEira 560140101
EdSoN JEroNiMo 568393901

EdSoN JoSE rocHa dE aSSUNcao 337481501
EdSoN MarQUES iBiaPiNa 44538001

EdSoN PaUlo faVacHo raMoS 535960001
EdSoN PErEira corrEa 507108902

EdSoN raiMUNdo TEiXEira dE oliVEira 541952470101
EdUardo corrEa NEGrao 338806901
EdUardo diaS PiNHEiro 4509801
EdUardo GoMES loBaTo 335449001
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EdUardo lUiS dicKENS cUSTodio SoUZa 569679801
EdUardo PicaNco rodriGUES 336645601
EdValdo foNTENElE da SilVa 203630401

EdValdo JoSE dE SoUZa BriTo 701024901
EdVaNa dE SoUSa SaNToS 6341010199
EdVaNE PENicHE cardoSo 54206790103

EdWaldo carValHo MarTiNS 5241801
EdY QUEiroS GoMES 29827101

EGidia ZEfEriNo rENdEiro 21985101
EiZE Maria PErEira MoTa 9839111

ElaiNE SilVa araUJo rodriGUES 11259111
ElaNE criSTiNa oliVEira da PaiXao liMa 12333111

ElcE faTiMa dE fraNca 6821111
Elci liMa da rocHa 44606801

ElcilENE SENa MacHado 13029341
ElEN da SilVa PErEira 54116700103
ElENa da SilVa dUraNS 8375501

ElENE KErollaYNE GoMES do aMaral 13627211
ElEUdiNair BraGa da coSTa 33336001

Eli da SilVa alMEida 6651601
Eli dE faTiMa alBUQUErQUE dE oliVEira 567762902

EliaNa dE liMa lEal 52641001
EliaNa liSBoa fErrEira 9059001

EliaNa Maria coSTa SaNToS 36204201
EliaNE MoNTEiro da PaiXao 572329580102

EliaNE NEVES BraGa 6349121
EliaS alVES dE SoUZa 3767360101
EliaS aNdrE da SilVa 3942620101

EliaS froTa doS SaNToS 12396111
EliaS oliVEira doS SaNToS 512966401

EliaS PErEira MaMEdE 336650201
EliaS SEriaNo PaNToJa 11604111

ElidEa aNa PEGado cHaVES 33673401
EliETE claUdiNo do rEGo doS SaNToS 38558101

EliETE da SilVa BarBoSa 51581500102
EliETE SilVa BriTo 12228901

EliEZEr NaZarENo araGao dE oliVEira 33993801
EliNElSoN do ValES JorGE 3521111

EliNETE do Socorro cordEiro dE SoUZa 516427301
EliodEa SaNToS oliVEira SoTao 4066501

ElioNor BaTiSTa raMoS 5894111
EliS dE BriTo PErEira 569898701

EliS JaNE rodriGUES dE liMa 6992111
EliSa alVES dE carValHo 13481301

EliSa aTHiE aZEVEdo 32677410101
EliSa diaS riBEiro 37810001

EliSa JUliao dE caSTro 35936001
EliSaBETH SErraNo alBErT 3047301

EliSaMa doS SaNToS MiiraNda 11800221
EliSEU da SilVa SoUZa 35481301

EliSia loPES PErEira MiraNda 20291601
EliTa loPES dE liMa 3560111

EliValdo SaNTaNa cHaVES 321482601
EliVaNia da SilVa BraGa 8031111
EliVaNia liMa BarBoSa 34009800102

EliZ roSalVa dE frEiTaS MacHado 48532201
EliZaBETE dE alMEida SilVa 600254401
EliZaBETE dE SoUZa cUNHa 12077111

EliZaBETE do Socorro dE caSTro aMaral 5717528301
EliZaBETE QUEiroZ BoNaldi 30369001

EliZaBETH caBral dE alBUQUErQUE 40024310401
EliZaBETH drEHEr NUNES MEira 83009701

EliZaBETH MacEdo dE SoUZa 31262201
EliZaBETH PESSoa GoMES da SilVa 318514101

EliZaNGEla da SilVa MoraES 538565201
EliZaNGEla PoNTES ViEira 10130331

EliZETH PirES airES 29025401
EliZEU GUiMaraES dE fariaS 2525900101

EliZia MoNTEiro aMaral dE liMa 24109101

EliZia rEBElo cUNHa da coSTa 33448001
EliZio MariNHo loPES 13610111

EllEN KriSTiNa GoMES SaNToS 13266331
ElMa da SilVa coSTa 5722162401

ElMiro BENEdiTo dE carValHo 12141111
EloaN iSaQUE SaNToS PErEira 54116700102

EloaNE NaZarE SaNToS PErEira 54116700101
EloilMa rodriGUES da SilVa 7850111

EloiSa ProGENio NErY 17417301
EloMar dE BarroS alENcar 19411501

ElPidio carValHo 75993702
ElPidio PErEira da SilVa 28041001

ElSa SaNToS corrEa 30980001
ElToN BraSil da coSTa 701029001
ElVira dE liMa NaZarE 12577111
ElY rodriGUES GoMES 3547590101
ElZa alaMar fErrEira 10009901
ElZa da PaiXao crUZ 6390801

ElZa da SilVa 501747501
ElZa da SilVa 51529330101

ElZa da SilVa NEPoMUcENo 57792270201
ElZa frEiTaS MorEira 4718001

ElZa oliVEira 26269201
ElZa rodriGUES dE oliVEira 16859901

ElZa roSa doS SaNToS fErrEira 6438111
ElZa VaScoNcEloS corrEa 54142701

ElZaMi da SilVa araNHa TaPaJoS 26713901
ElZariNa dE fraNÇa cardiaS 8715111

ElZEliZ BEZErra BarBoSa 13479101
ElZEliZ BEZErra BarBoSa 13606111
ElZilENE GoMES BarBoSa 33981401

ElZira EdiNa BriGido SEriQUE 8287201
EMaNUEl EliaS oliVEira NEVES 3518221
EMaNUEl EliaS oliVEira NEVES 880221

EMaNUEl MENdES loPES 337708301
EMaNUEllY loHaNNa caSTro dE SoUSa 571989740101

EMidio PiEdadE dE alMEida 51452280101
EMidio raMoS da SilVa 13609111

EMilia cErBiNo 13384101
EMilia corrEa loPES 7848111

EMilia da coNcEicao cHaVES 67661601
EMilia daS NEVES corrEa 21470101

EMilia dE JESUS liMa doS SaNToS 4586111
EMilia ESTEVaM doS SaNToS 24980701
EMilia riBEiro GUiMaraES 17533101

EMiliaNa dE oliVEira MENdES BraGa 796180101
EMiliHa rUrico NaiToo KiKUTa 38309001

EMillY lara da PaiXao SaldaNHa 572329580101
EMillY rafaEla coSTa do NaSciMENTo 13410131

ENEaS diaS doS SaNToS 75203701
ENEaS fErrEira cUNHa 12148111
ENEdiNa doS SaNToS 5035111

ENEida caMPElo MENdES 8426111
ENEida caNEdo GUiMaraES doS SaNToS 319969001

ENicYara da SilVa rodriGUES 53143720301
ENocK SoUZa 337043701

ENY NUNES GoMES 315468801
EPaMiNoNdaS caXiaS da SilVa 335165301

EPaMiNoNdaS MarTiNS dE oliVEira filHo 506187301
EraidES Maria caMaTa lorENZoNi 48138601

Ercilia VENaNcio da coSTa 29327001
ErciNa MiraNda diB 3522111
ErcY BElo E SilVa 9683111

ErEciNa BriTo KaUffMaNN 7619111
ErEMiTa GoMES dE carValHo 603681301
ErEMiTa SaNToS do carMo 32723901

Eric TaVarES da lUZ 52575490201
EriSValdo JoSE da SilVa 559729301

EriValdo SilVa doS SaNToS 500093901
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ErMEliNda GoMES PaMPloNa 46443001
ErMoGENaS dE SaNTaNa liMa 38772001
ErNESTiNa MoraES MoNTEiro 64389001

EroildES TriNdadE MaToS 10340111
EroNdiNa cardoSo diaS 3416220101

EroTildES riBEiro rodriGUES 20724101
ESMEralda da cUNHa VaScoNcEloS 10011111

ESMEriNa coSTa aZEVEdo 16740101
ESMEriNa Maria dE liMa raPoSo 35483001

ESPEraNca Maria dE JESUS 7838701
ESTaNdiSlaU dE SoUZa BriTo 67864301

ESTEla Maria do carMo frEiTaS 67649701
ESTEliTa dE SoUZa PErEira 67655101

ESTEliTa loPES dE SoUSa coSTa 68168701
ESTEliTa Maria riBEiro 1979141

ESTEliTa raBElo da coNcEicao 37190199
ESTEr caBral dE liMa 36057001
ESTEr MoraiS cUNHa 31226601

ESTEr NErY doS SaNToS 34626801
ESTErliNa alVES da foNSEca 13309401

ESTErliTa MarTiNS caNTaNHEdE 7534501
ETElViNa daMaSio dE alMEida 12825111
ETENEValda dE SoUZa corrEa 4977111

ETEValdo liMa MoNTEiro 8644401
EUcENir SilVa dE aZEVEdo 315469601

EUdiNEia BarBoSa MarTiNS MorEira 58828500301
EUfraSio dE oliVEira frEiTaS 35710301

EUGENia aNdradE do NaSciMENTo 26766001
EUGENio fraZao 2781201

EUla colETa dE alMEida 27525501
EUlalia GaMa dE SoUSa 9511701

EUlalia NaZarENa rodriGUES alMEida 17618401
EUliNa dE SoUZa SilVa 8676111

EUNicE aNdradE da rocHa 17234001
EUNicE coElHo da rocHa 8901111
EUNicE da coSTa cardoSo 53583401
EUNicE da SilVa MoNTEiro 10900111
EUNicE dE oliVEira coSTa 8440901

EUNicE doS rEiS diaS 4741111
EUNicE fErrEira NEGrao 65346201

EUNicE Maria dE MaToS loBaTo 37712001
EUNicE MoNTEiro da GaMa 4168111
EUNicE PErEira da SilVa 34683701
EUNicE PErEira GalVao 10946001

EUNicE QUEiroZ doS SaNToS 24368001
EUZEBia da SilVa MENdES 2956111

EVa dE loUrEiro crUZ 8246501
EVaNdro MEdEiroS da rocHa 2307820101

EVaNETE PiMENTEl dE MElo 31957830101
EVaNGEliNa doS SaNToS aZEVEdo 16998601

EVEliN PErEira PaNToJa 41301101
EVElY BEaTricE GoMES MiraNda 572151190101

EVElYN BarBoSa dE dEUS MorEira 58828500302
EVEraldo araUJo da SilVa filHo 55773570101
EVEraldo dE oliVEira aNGEliM 2560111
EVEraldo dE oliVEira aNGEliM 9834221

EVErToN liciNio TaVarES MalaTo 8089221
EXPEdiTa doS aNJoS cHaVES 28096801
EXPEdiTa fErrEira da SilVa 64917101

EXPEdiTo da SilVa diNiZ 335668001
EXPEdiTo JoSE NUNES dE oliVEira 327178101

EZEliNa araUJo dE fiGUEirEdo 24752901
EZEliNa araUJo dE fiGUEirEdo 24752903

EZENildo ZiZi raiMUNdo BarBoSa doS SaNToS 2644900101
EZEQUiEl JoSE dE frEiTaS 33159703
EZoNildE BraZ da SilVa 27108001

faBiaNo JoSE diNiZ loPES 336530101
faBio carNEiro GodiNHo 523235001
faBiola da SilVa dE liMa 11743661

faTiMa da coNcEicao NUNES EVaNGEliSTa 20318840104
faTiMa do Socorro PiNHEiro dE MoUra 9811111

faTiMa Maria NErY doS SaNToS 19134501
faTiMa NaZarE dUarTE MaciEl 19335601

faUSTa GoMES PiNTo 54645301
faUSTa NEoMESia rodriGUES dE SoUZa 5820111

fEliciaNa da PaciENcia BarroS da coSTa 33865601
fEliciaNa QUarESMa do ESPiriTo SaNTo 46077001

fEliPE EdUardo dE SoUZa PiNHo 541905570103
fEliX coSTa NUNES 4378801

fEloMENa MElo dE liMa 8687111
fErNaNda caMPoS dE SoUZa TElES 59139790102

fErNaNda faro dE MEllo 8653301
fErNaNda MarcElE fErNaNdES doS SaNToS 13419441

fErNaNda MiraNda QUiNTaS 327313001
fErNaNdo BarroS doS SaNToS 12193111

fErNaNdo cESar rodriGUES da caMara 541932930101
fErNaNdo da SilVa 569862601

fErNaNdo HENriQUE dE oliVEira caValcaNTE 5719994701
fErNaNdo JorGE do carMo cUNHa 29896401

fErNaNdo liMa dE aNdradE 67174601
firMiNa SilVa liMa 32783280101
flaViaNo MiraNda 1322601

flora rodriGUES PErEira 529316201
flora SilVa da PENHa 38984601

florENcio SoarES dE SoUSa 334476201
floriaNo BorGES dE QUadroS 5116330101

floriaNo SiQUEira coSTa 45765501
floriNda BEaTriZ SiMoES 5225111

floriSBEla roSa do carMo 318322001
floriSValdo adriao da SilVa 54301201

floriSValdo carValHo rodriGUES 204690301
floriSValdo fUrTado da SilVa 511103001
forTUNaTa da MoTa carValHo 321139801

fraNcEliNa dE oliVEira SaNToS 762440101
fraNcEliNa dE SoUSa 21940101

fraNciNETE PErEira dE oliVEira 9951111
fraNciSca BaTiSTa da SilVa 54423001
fraNciSca BENTo BorGES 41217101

fraNciSca caNdida dE SoUSa SilVa 55565701
fraNciSca carValHo dE oliVEira 32810301
fraNciSca carValHo dE oliVEira 32810302

fraNciSca coSTa da coSTa 320758701
fraNciSca coSTa da SilVa 11781101

fraNciSca da coSTa araUJo 33642401
fraNciSca da crUZ SoUZa 9096111
fraNciSca da SilVa faraH 325715001

fraNciSca da SilVa GUEdES 11315111
fraNciSca da SoUZa MoraES 6654111
fraNciSca dE aSSiS da SilVa 27502601

fraNciSca dE JESUS rodriGUES dUarTE 19611801
fraNciSca dE JESUS rodriGUES dUarTE 2981111
fraNciSca dE NaZarE aTaidE BorGES 30072101

fraNciSca dE PaUla dE aNdradE coSTa 13586001
fraNciSca dE SoUSa carNEiro 64767501

fraNciSca dE SoUZa riBEiro lEiTE 8609111
fraNciSca do liVraMENTo dE frEiTaS SaNToS 26859301

fraNciSca doS SaNToS BarBoSa 7220111
fraNciSca doS SaNToS fErNaNdES 20438150101
fraNciSca doS SaNToS rodriGUES 23588101

fraNciSca fErrEira dE liMa 39540401
fraNciSca firMiNo cardoSo 46032001

fraNciSca frEiTaS doS SaNToS 58637401
fraNciSca frEiTaS doS SaNToS 58637403
fraNciSca GoMES dE BarroS 12097111
fraNciSca GoMES dE SoUZa 4319111

fraNciSca GoMES doS SaNToS 50462901
fraNciSca HENriQUE doS SaNToS MacHado 5306111

fraNciSca iriS VEloZo JUca 503485001
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fraNciSca MarQUES GoNcalVES 39130101
fraNciSca MiraNda PirES fErrEira 20467170101

fraNciSca NUNES loUrEiro 1092580101
fraNciSca NUNES loUrEiro 10937101
fraNciSca PErEira VEraS 66418901

fraNciSca PiNTo fiEl 13580101
fraNciSca QUiriNo caMara rodriGUES 4061111

fraNciSca rodriGUES dE aMoriM 1633111
fraNciSca SaraiVa dE SoUZa NETo 66821401

fraNciSca SodrE da SilVa 67139801
fraNciSca TEiXEira TaVarES 13584401

fraNciSca VENUTo dE frEiTaS coSTa 10390001
fraNciSco adEMir doS SaNToS 569852901
fraNciSco alVES dE alMEida 334477001
fraNciSco alVES dE SoUZa 600883601
fraNciSco alVES doS rEiS 520725801
fraNciSco alVES PiNHEiro 505781701
fraNciSco alVES SoarES 204220701

fraNciSco araUJo doS SaNToS 10553111
fraNciSco araUJo doS SaNToS 10553112

fraNciSco aSSUNcao GoNcalVES doS SaNToS 32489201
fraNciSco aUGUSTo Maia 334963201

fraNciSco BarBoSa PErEira 203592801
fraNciSco BarroSo da SilVa 337749001

fraNciSco BriTo doS rEiS 18970701
fraNciSco carloS ViEira 204581801

fraNciSco cESario dE SoUZa 1375700101
fraNciSco corrEia da SilVa 13105111

fraNciSco daS cHaGaS aNdradE dE oliVEira 203706801
fraNciSco daS cHaGaS dE oliVEira 10751111

fraNciSco daS cHaGaS fErrEira dE SoUZa 913080101
fraNciSco dE aSSiS alENcar 318634201

fraNciSco dE aSSiS BarroS da SilVa 572007890102
fraNciSco dE aSSiS fErrEira 12945111

fraNciSco dE PaUla da SilVa NEVES 57124501
fraNciSco dE SoUZa 47884901

fraNciSco dUarTE do NaSciMENTo 339989301
fraNciSco EdiVal BarrETo 2696111
fraNciSco EMilio BEZErra 340114601

fraNciSco fErrEira carValHo 1845940101
fraNciSco fErrEira PirES 337046101

fraNciSco foNSEca dE carValHo 5667701
fraNciSco frEirE da coSTa 9431111
fraNciSco GarcEZ MacHado 7878111
fraNciSco HEiTor PErEira 334973001

fraNciSco JoSE BacElar alMEida JUNior 507552101
fraNciSco JoSE NaSciMENTo 5719451501

fraNciSco loPES TaVarES 204222301
fraNciSco lUiZ SoarES PErEira 204898101
fraNciSco MacHado MarQUES 322448101
fraNciSco MilToN NoGUEira 6703160109
fraNciSco MiZaEl dE liMa 542797501

fraNciSco NaZarENo MESQUiTa da SilVa 338652001
fraNciSco PaMPloNa dE carValHo 11429111

fraNciSco PErEira coSTa 511413601
fraNciSco PErEira da SilVa i 8696701

fraNciSco PErEira doS SaNToS 11373111
fraNciSco PErEira dUarTE 11314111
fraNciSco raMoS liNHarES 12781111

fraNciSco rodriGUES dE MESQUiTa 340073501
fraNciSco SalES ModESTo 8292111
fraNciSco ViaNa BoNfiM 544715101

fraNciSco ZacariaS BaTiSTa 327711901
fraNcUliNo lEaNdro dE SoUZa 337928001
fraNcYElSoN caMPoS dE SoUZa 5722205501

fraNK laNdY coElHo dE oliVEira 573189501
GaBriEl doS SaNToS TaPaJoS 541916720202
GaBriEl PaiXao dE MESQUiTa 327619801

GaBriEl ValE SoBral da SilVa 541890620101

GaBriEllE PENicHE cardoSo 54206790101
GaldiNo alVES ZaQUEU 335562401

GEcilda PESSoa MoraES 47248401
GENEZia SaNTa BriGida dE SoUZa 12321121

GENi corrEa da SilVa 51105601
GENi rodriGUES da SilVa 6864111
GENira PaUla rodriGUES 33012401

GENoVEVa SiQUEira aNaiScE 50461001
GENY rodriGUES doS SaNToS 19751301
GEoNiaS BaTiSTa doS SaNToS 7383111
GEorGETE aNdradE dE liMa 36975601

GEorGiNa doS SaNToS BorGES 35229201
GEralda alVES cardoSo 28090901

GEralda dE SoUZa coElHo 32511201
GEralda lUcia SoarES raiol 57152001

GEralda PaUliNo dE liMa 6417111
GEralda SoBriNHo da SilVa 40084001

GEraldiNa caValcaNTE MarTiNS 27448801
GEraldiNa MarQUES dE liMa 4865230101
GEraldo criSTiNo fErrEira 11501111

GEraldo NoGUEira Maia 203451401
GEraldo SiQUEira 10373111

GErciNa araUJo flEXa 58866001
GErMaNa rodriGUES SaNToS 27731201

GErMaNo doS SaNToS ParENTE 73601
GErMaNo rEBElo riBEiro 520047401
GErMaNo SENa dE MElo 3280121

GErMaNo SilVa doS SaNToS 32613501
GErSoN MENdES caBral 1497720101

GErSoN SoloN frEiTaS dE SoUSa 7187221
GErTrUdES SaNToS da coSTa 30592801
GErTUdES dE BarroS NEVES 22106601
GESMarES alVES da SilVa 9836111

GESSi PaiVa coSTa 26690601
GESUiNa roliM dE MElo 8404201
GETUlio caNdido rocHa 334822901

GEUZa Maria SoarES da caMara 534693201
GidEao SoUSa da SilVa 6332111

GilBErTo fErNaNdES dE SoUZa liMa 336782701
GilSoN cElio SiQUEira doS rEiS 12553111

GiSElE do Socorro caMPoS da SilVa 515708002
GiSEllE carValHo aBrEU 52290201

GiValdo aQUiNo diaS 558078101
GiVaNildo da SilVa alVES 11015111

Glacilda fErrEira fUrTado 18551502
GladES TElES HENriQUES 11142111
GlEidE SoUZa da SilVa 9716001

Gloria do Socorro coSTa da crUZ 5722098601
GoNcala frEiTaS da SilVa 32692050101

Graca Maria cardiaS dE frEiTaS 308366701
Graca Maria da rocHa corrEa 47204201

GraciENE alVES dE fariaS rodriGUES 5718892901
GraciETE cordoVil GUiMaraES 19440901
GraciETE SUElY GoMES BElEM 325555701

GraciETTE PacHEco GoNcalVES 2655111
Gracilda SilVa da coSTa 9900111

GraciNda dE frEiTaS fErNaNdES 690430101
GraZiElE aQUiNo PiNHo 11860551
GrEGoria GaTo SilVa 50700801

GrEGoria MoraES BorGES 46678601
GUaJariNa carValHo dE SoUZa 32956801
GUilErMiNa oliVEira NEGrÃo 9509111

GUilHErME fErNaNdo MoNTEiro alVES 9826111
GUilHErME fErNaNdo MoNTEiro alVES 9826112

GUilHErME MorEira SoarES 335204801
GUilHErME PErEira da SilVa 8457301

GUilHErME raMoN PErEira corSiNo 42203080101
GUilHErMiNa lEaNdro PaMPHYlio 54086201

GUioMar corrEa BaNdEira 200976501
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GUioMar da lUZ SaNToS cardoSo 4243111
GUioMar MarTiNS dE aQUiNo 17411401

GUioMar MENdES cordEiro E SilVa 2844111
GUSTaVo alVES BraGa 6114111

GUSTaVo da SilVa SoUZa 11273331
HadrilENY dE SoUZa PaiXao 5722168401

HalMElia raYMUNda SoBral loUrENco 9729201
HaMilToN dE oliVEira caMPoS 327197801

HaMilToN PErEira riBEiro 39297901
Haroldo oSValdo da SilVa alVarEZ 335869001

HarriSoN doS SaNToS PadilHa 33700890103
HarrYSoN aNTHoNNY coElHo crUZ 50797720101

HEiTor GaSPar fraZao 571884890101
HElENa dE SoUSa BarrETo 26595001
HElENa dE SoUSa MarTiNS 12961111

HElENa do Socorro cardoSo SallES 52863301
HElENa GaViNHo da SilVa 10489111

HElENa Maria TaVarES BarroS 319632101
HElENa MaXiMo dE alBUQUErQUE 17855101

HElENicE do carMo MaNfriN dE oliVEira 500237002
HElGa Sofia fErNaNdES MUllEr 44855901

HElia dE MElo araUJo 56945302
HElia GoNcalVES dE araUJo 64551601
HElia SoNia liMa MoNTEiro 11783801
HElio GalVao doS SaNToS 700842201

HElio HENriQUE SoUZa MoraES 57036460105
HElio JoSE dE araUJo 6472601

HEliZaBETH dE aViZ SilVa 9344111
HEloiSa dE MacEdo liNS 1041111

HEloiSa HElENa caMPoS da SilVa 8166111
HEloiSa HElENa riBEiro BENJaMiN 13184111

HEloiSa TEiXEira BaSToS 318638501
HEloNEida Nicacio doS SaNToS 12546111

HENriQUE aNTHoNNY coNcEiÇÃo dE araUJo alMEida 57264920101
HENriQUE JoSE PErEira dE oliVEira 5418699202
HENriQUE rodriGUES dE MiraNda 1267001

HENriQUETa iracY alENcar rodriGUES cardoSo 10023401
HENriQUETa NEVES da MaTa 519237401

HErcilia dE loUrdES coSTa BiTTENcoUrT 17336301
HErMiNia BriTo da SilVa 6763111
HErMiNia Maria da SilVa 30820001

HiaGo Marcio coSTa dE oliVEira 56022200102
HidEMBUrGo WilToN da SilVa VElaSco 11430111

HiGiNa ModESTo rocHa 33267401
Hilda dE liMa diaS 4659111

Hilda doS SaNToS MElo 6339111
Hilda MacEdo da cUNHa 6191111
Hilda rodriGUES lEMoS 4124111
Hilda SoarES dE frEiTaS 10758111
Hilda TEiXEira da crUZ 6343111

HildENY fErrEira liSBoa 10467101
HilToN ParaNHoS cHaVES 13071111

HiraildES MoraES MoNTEiro 13674301
HiriaM fErrEira MElo 13325111
HiriaM fErrEira MElo 13325112

HoNoriNa araGao da cUNHa 39132801
HooVEr riBEiro doS SaNToS 18311301
Horacio fErrEira MoraES 6006111

HoZiEl PoSSidÔNio alVES MarTiNS 576505601
HUMBErTo MalaQUiaS liMa da SilVa 517278001

HYGHlaNa coElHo crUZ 50797720102
iaci BENTES MarTiNS 25058901

iacY criSTiNa da SilVa raYol 2130111
iacY dE loUrdES PaZ diaS 816111

iaSMiM rodriGUES frEirE dE araUJo 58963010103
icaro PiNHEiro lEal rocHa 54747600201
idaHYr GaMa doS rEMEdioS 32393401
idaHYr GaMa doS rEMEdioS 4682221

idalBa lEMoS corrEa 64932501

idalia cHaMoN MaTToS cardoSo 8699111
idaliNa BarBoSa diaS 10367505
idaliNa diaS da rocHa 4545111
idaliNa fraNca daNTaS 500726701
idElTrUdES liMa E SilVa 12163111
idElVaN cardoSo NEVES 9353111

idElZUiTE aNToNia doS rEiS oliVEira 41035701
idEUZUiTE GoMES dE alENcar 40257501
idEValdo riBEiro da coSTa 340339401

idiMar rEiS dE liMa 335930101
iEda fErrEira rodriGUES doS SaNToS 11660111

iEda Maria diaS 44837001
iEda Maria PESSoa E SilVa 29808501

iGNEZ WENZEl 48121101
ila Maria rodriGUES MiraNda 319797201
ilcElia Maria PESSoa SEriQUE 34920801
ilcElia Maria PESSoa SEriQUE 34920802

ilda aMaral MaGalHaES 52743201
ilda PErEira corSiNo 42203080102

ilio alVES GUiMaraES JUNior 63393301
ilMa da SilVa crEao 5206111

ilToN SilVa rodriGUES 5717402301
iNacio GoMES dE aSSiS NETo 11222111
iNES dE oliVEira NoGUEira 28243001

iNES Maria fErrEira BaNdEira 4884111
iNES Maria SoarES 53128601

iNES MaToS SaNToS BarBoSa 34890201
iNES MElo laUrido 34029401

iNES MoNTEiro da SilVa 7393111
iNEZ criSTiNa MarTiNS da SilVa 1921111

iNEZ dE carValHo loBo 66014001
iNEZ dElla PacE alVES 22915601

iNEZ doS SaNToS fErrEira 72565001
iNEZ laZaMETH PacHEco 6472111

iNocENcia SoUZa corrEa MarQUES 20336400101
iolaNda BarroS SilVa 29429201

iolaNda dE carValHo coSTa 7622801
iolaNda dE SoUZa PESSoa 38350301

iolaNda SaNTa roSa dE alMEida 30637102
iolaNda VilHENa GoNcalVES 72656701
iolENE Maria dE SoUSa liMa 25216601
ioMariNa alMEida BraNco 46037001
ioNETE da SilVEira GaMa 20575301

iracEliNa WaNZEllEr dE MElo 318377701
iracEMa alMEida 32667402

iracEMa BalBiNa da SilVa doS SaNToS 46560701
iracEMa BraNdao SEaBra 13752901
iracEMa BriTo da crUZ 50621520101

iracEMa da SilVEira E SilVa 16692801
iracEMa GaMa dE SoUZa 20149901

iracEMa loPES dE oliVEira 42667901
iracEMa MarTiNS da SilVa VENaNcio dE oliVEira 8402111

iracEMa oliVEira doS SaNToS 8346111
iracEMa PErEira dE frEiTaS 11141111

iracEMa riBEiro doS SaNToS 38320101
iraci   BarroSo da SilVa 10327111

iraci BraGa da SilVa 65283001
iracilda BarBoSa do coUTo rocHa 19152301
iracira oEiraS dE aSSUNcao roMao 13859201

iracY da coSTa PErEira 75211801
iracY doS SaNToS fiGUEirEdo 50486601

iracY fErrEira da cUNHa 6413111
iracY liMa fErrEira 11923111

iracY NaSciMENTo da SilVa 6474371
iracY NEVES alVES MacEdo 64164201

iracY PacHEco raMoS 2934111
iraidES da coSTa coElHo 27313901

iraildES carMEN dE JESUS raiol 8882111
iraNildo da SilVa alVES 11015221
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irENE aZEVEdo cordEiro 13826601
irENE BEMErGUY 9770501

irENE coSTa BarBoSa 13754501
irENE da Sila oliVEira 26310901

irENE dE aSSiS alVES riBEiro 41007101
irENE dE SoUZa MENdES 9889201
irENE EliaS rodriGUES 19010101
irENE fariaS caSTro 29000901

irENE fErrEira dE liMa 5344800101
irENE lUciMar doS SaNToS VilHENa 376480201

irENE MEdEiroS WaNZElEr 13832001
irENE NaSarE alVES BraNco 18683001
irENE SilVa dE MiraNda lEao 12748111

irENE SilVa dE SoUZa 12264111
irENicE coNcEicao NEVES MiraNda 325054701

irENildE SilVa MaToS 66427801
irENo MorEira da SilVa 10583111
irES doS SaNToS NUNES 41526001

iria lEal doS SaNToS rodriGUES 20313001
iriNEU fraZao 334488601

iriNEU GoNcalVES corrEa 13837101
iriS da SilVa rUSSo 327014901

iriS PiNHEiro doS SaNToS 52218001
iSa Maria Gaia fraNca 25330801

iSaac SaMUEl BENcHiMol 318686501
iSaBEl Maria daGola MaTiElo 509160801

iSaBEl MiraNda cardoSo BarBoSa 64131601
iSaBEl PaNToJa E SilVa 20436601

iSaBEl roSENo do NaSciMENTo 43096001
iSaBEllE   SiQUEira da SilVa 12845231

iSaBEllY THaYaNE MariNHo carValHo 11763241
iSac ViEira doS SaNToS SilVa 53997000101
iSaiaS dE SoUSa MalHEiroS 338502701

iSaiaS liBorio SoarES 336702901
iSaildES rodriGUES MESSiaS dE oliVEira 58270001

iSaUra ModESTo PiNHEiro 3416111
iSaUra TEiXEira dUarTE 3430111

iSMaEliNo SaNTaNa da SilVa 9520111
iSoliNa dE SoUSa fariaS 41698301
iSraEl BorGES ValENTE 2100801
iTacY diaS doMiNGUES 334841501
iTala daMiaNa ViEira 39162001

iTaMar TaVarES aNdradE 41298801
iTaMir fErrEira cUNHa 5223330101

iTaMir NUNES daS NEVES 11113901
iVaiZE rodriGUES da SilVa fErrEira 46073701

iValdo BraZ da SilVa 542004001
iVaN dE SoUSa cUNHa 557680601
iVaN loPES d aNdradE 36458401
iVaN NaSciMENTo diaS 336573501
iVaNETE fErrEira diaS 44598301

iVaNilda oliVEira caBral 10072201
iVaNir roliM dE MENdoNca 29795001

iVETE dE caMPoS liSBoa 32643701
iVETE loUrEiro BENiGNo 51746101

iVo PESSoa cUNHa 17951501
iVoNE GoMES PErEira 19124803

iVoNE loPES fErrEira frEiTaS 7386111
iVoNE MarQUES dE araUJo 631278001

iVoNE ViEira da coSTa TUPiaSSU 13883501
iVoNildE lEao PErEira 509274401

iZa da coSTa oNca 41536701
iZaBEl carValHo dE SoUSa 65763801

iZaBEl criSTiNa BarroSo da SilVa 558094301
iZaBEl da coNcEicao PiNHEiro SilVa 7146111

iZaBEl da SilVa MarQUES 67318801
iZaBEl da TriNdadE da SilVa 5354111

iZaBEl dE araUJo raMoS 67890201
iZaBEl fErrEira doS SaNToS 72713001

iZaBEl fUrTado dE alBUQUErQUE 13765001
iZaBEl loPES da SilVa 517433301

iZaBEl Maria ValES 19646001
iZaBEl MElo cHaVES 3519620101

iZaBEl rodriGUES dE MENEZES 13862201
iZaBEl SardiNHa PErEira 17268501

iZaiaS fErNaNdES da SilVa 335706601
iZaira MEdEiroS PiNHEiro 13800201

iZalda Maria fariaS rodriGUES 72611701
iZaliNa fErrEira da SilVa 22384001
iZaliTa SiMoES da coSTa 13783901
iZaliTa SiMoES da coSTa 7321111
iZaN dE MoraES TaVarES 12463001

iZaUra da coSTa MoNTEiro alVES 21938001
iZaUra do NaSciMENTo MacHado 1661111

iZaUra GoMES da SilVa 515551701
iZaUra liMa doS SaNToS 937930101

iZElida riBEiro doS SaNToS 13792801
iZEliNa dE SoUZa NUaYEd 11117111

iZETE da coSTa MaUES 13873801
iZidorio caBral 33419701
iZidorio caBral 33419702

iZidoro aMadEU dE MoraES 13633111
iZidoro TEiXEira da SilVa 40214101

iZildiNHa aParEcida dE oliVEira SilVa 177520104
iZUlEidE aBrEU doS SaNToS 7933201
JacEMYr riBEiro da rocHa 24994701

Jaciara BriTo PaSSoS 10948341
Jaciara do NaSciMENTo MoNTEiro 63338500202

Jaciara SaNToS dE liMa 4079701
Jacira Maria aTaidE dE oliVEira 8334801

Jacira TaVarES fEio 47229801
JacirEMa caTariNa PiNTo carNEiro 3959190101

JacirEMa MoNTEiro NoGUEira da SilVa 506985801
JacYara cHaVES raMoS 40016501
JacYra SoUZa fariaS 1557111

JailSoN SoarES dE SoUZa 339610001
JaiME BaTiSTa 336207801

JaiME coElHo dE liMa 340161801
JaiME da crUZ MacEdo 336912901
JaiME MoraES NoBrEGa 516249101
JaiME SilVa doS SaNToS 875130101

Jairo doS SaNToS MEdEiroS 504724202
JaMillY ViToria coSTa fUrTado 34043070102

JaMir rodriGUES MacEdo 8165501
JaNdira coSTa da SilVa 1931000101

JaNdira dE SoUZa rodriGUES 66076001
JaNdira fErrEira carValHo 518199201

JaNdira Maria BarroS aSSUNcao 59148301
JaNdira NaSciMENTo lEliS 31665201
JaNdira NaSciMENTo lEliS 91100041010198

JaNdira NEri da coSTa 37528401
JaNdira PErEira daS NEVES MacHado 20320070101

JaNdira PrESTES dE BriTo 54814601
JaNdira riBEiro da SilVa 11529001
JaNdira SEBaSTiaNa alVES 540111
JaNETE BaSToS dE aGUiar 546111

JaNETE MENdoNca dE oliVEira 318452801
JaNETE NaZarE doS SaNToS caNElaS 29851401
JaNETE NaZarE doS SaNToS caNElaS 4449111

JaNETE SilVa SHErriNG 325821101
JaNETE SoUSa loPES rodriGUES 27148901

JaNia Maria PENNa da GaMa alBUQUErQUE 325511501
JaNilda SoBrEira BorGES 9519111

JaNUa coEli araUJo dE oliVEira 13915701
JaNUa coEli araUJo dE oliVEira 33571550102

JaNUaria dE PiNa MoraES 10564111
JaNUario MaTHiaS SoUSa 7588401
JaSSi dE oliVEira SoUZa 41162001
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JEcoNiaS SilVa araUJo 542198501
JEfErSoN coSTa dE aSSiS 421956901

JEffErSoN fiGUEira dE SoUZa 12990111
JEffErSoN MiraNda 538834101

JEroNcio dE SoUSa SilVa 13115111
JEroNcio dE SoUSa SilVa 50645101

JEroNiMa dE SoUSa oliVEira NoGUEira 36889001
JHoNaTaN diNiZ PaiVa 11519121

JHoNaTaN EMaNUEl BorcEM dE frEiTaS 10498111
JilVaNa fialHo PadilHa 505439701
JoaciMar faVacHo liMa 8114111
Joacir ViEira da coSTa 335611601
JoaNa adEliNa carrEra 17734201

JoaNa araUJo do roSario 16986201
JoaNa BarroS dE MaGalHaES 4947221

JoaNa BENEdiTa BiaGi 6627111
JoaNa da coNcEicao fErrEira E SilVa 32246601

JoaNa da coSTa BENiGNo 52634701
JoaNa da SilVa BarBoSa 33453701
JoaNa da SilVa fariaS 24760001

JoaNa dalVa SaNToS dE oliVEira 3501111
JoaNa darc carValHo BaHia 59878001

JoaNa dE dEUS MarTiNS da Graca 14121601
JoaNa dE PiNHo ViaNa 602699001

JoaNa dE SoUZa corrEa 13956401
JoaNa doS rEiS MoraiS lEao 23362501
JoaNa GoNcalVES dE oliVEira 39452101

JoaNa liSBoa riBEiro 40353901
JoaNa loBaTo cUNHa 18437301

JoaNa Maria dE oliVEira dElGado 76499001
JoaNa MarTiNS dE BriTo 325605701

JoaNa NaTErcia QUadroS corEcHa 12220111
JoaNa NUNES MarTiNS 34005810102

JoaNa PaNToJa da SilVa 56841880105
JoaNa PiNHEiro PErEira 321996801

JoaNa SaNTaNa PiNTo BoTElHo 5544050101
JoaNa SaNToS corrEa 46880001
Joao alEiXo MarTiNS 11479111
Joao alVES MoNTEiro 7214111

Joao aNToNio VaSQUE rocHa 573442801
Joao Baia dE BarroS 5527470101
Joao BaTiSTa caMPElo 539093101
Joao BaTiSTa da SilVa 336675801

Joao BaTiSTa dE aZEVEdo 6041111
Joao BaTiSTa dE JESUS SaNToS 336732001
Joao BaTiSTa fErrEira BorGES 327772001
Joao BaTiSTa frEiTaS Garcia 338311301

Joao BaTiSTa GoMES alBUQUErQUE JUNior 57293000103
Joao BaTiSTa MacEdo da rocHa 8965111

Joao BaTiSTa PalHa 10719111
Joao BaTiSTa PirES 556026801

Joao BaTiSTa rodriGUES do carMo 338792501
Joao BEZErra dE SoUSa 203252001
Joao BEZErra PEdroZa 13305111

Joao carloS TEiXEira daS NEVES 340359901
Joao coSTa fErrEira 7663111

Joao da SilVa QUEiroZ 3127111
Joao daMaScENo cardoSo dE oliVEira 323578501

Joao daS GracaS fariaS do carMo 335812701
Joao dE aBrEU BaHia 13964501

Joao dE dEUS fiGUEirEdo doS SaNToS 13153111
Joao dE dEUS MarQUES 47074002

Joao doS SaNToS alVES MacHado 335624801
Joao doS SaNToS liMa 53776760102

Joao doS SaNToS PalHETa 10235111
Joao doS SaNToS SoUSa 6457111

Joao ElVES GoMES araUJo 12604221
Joao EVaNGEliSTa rodriGUES dE liMa 335572101

Joao fErNaNdES da SilVa 13472111

Joao fErrEira BarBoSa 334515701
Joao fErrEira fraZao 5935320101

Joao GaBriEl NEVES dE SoUZa 33967620102
Joao GaiGNoUX doS SaNToS 601244201

Joao GUalBErTo SaNToS doS rEiS 519810001
Joao GUilHErME da SilVa PaSSoS 5720067001

Joao Haroldo GoNcalVES 25053801
Joao loBaTo dE VilHENa 503712301
Joao lUciVal dE SoUZa 204246001
Joao lUiZ doS SaNToS 11181111

Joao MarcUS MENdES BarBoSa 58448780202
Joao MiGUEl cHaVES SilVa 5134740203

Joao MoNTEiro doS SaNToS 12275111
Joao MoNTEiro doS SaNToS 48931001
Joao NEY doS SaNToS alVES 6052601

Joao PaSTaNa dE caSTro SoBriNHo 6033111
Joao PaUlo dE QUEiroZ 45513001
Joao PaUlo dE SoUZa 32164110101
Joao PaUlo dE SoUZa 322289601

Joao PaUlo doS SaNToS 38627801
Joao PEdro carValHo coSTa 56206000101

Joao PEdro carValHo fErrEira 51273780103
Joao PEdro MacHado aSSUNcao 541814470202
Joao PEdro riBEiro dE SoUSa 33899440101
Joao PErEira da SilVa NETo 571931330101

Joao PErEira PaUlo dE araUJo 571749450201
Joao PErEira PaUlo dE araUJo 571749450301

Joao raMoS da SilVa 1165701
Joao raMoS da SilVa 203817001
Joao raMoS PErEira 204460901
Joao riBEiro filHo 203314301

Joao rodriGUES Baia 23075801
Joao SaNToS NUNES 75958901

Joao SaTo 10586401
Joao SErGio MarQUES E SilVa 295001

Joao SilVa 937420101
Joao TEiXEira da SilVa 11893111

Joao TElES dE oliVEira dUarTE 6861111
Joao ViTor BriTo dE frEiTaS 13066231

JoaQUiM alVES dE liMa 10613111
JoaQUiM HErcUlaNo laSSaNcE MaYa 1407080101

JoaQUiM NUNES da SilVa NETo 1967401
JoaQUiM SaNToS PiMENTEl 337739301

JoaQUiNa Marciria dE BriTo 11581111
JoaQUiNa MorEira TEiXEira 65443401
JoaQUiNa PiNHEiro da SilVa 32448501
JoaQUiNa SoarES Garrido 11367111
JoaQUiNa SoarES Garrido 18204401

JoEl SilVa da foNSEca 12397111
JorcEliNa caMPoS SilVa doS SaNToS 17519601

JordEliNa BarroS dE oliVEira 58255701
JorGE aNToNio loPES SoarES 840078501

JorGE aTaidE PiNHEiro 541822402
JorGE carloS SaNTaNa dE oliVEira 319474401

JorGE carMo da SilVa 337445901
JorGE dE NaZarE afoNSo 326407601
JorGE GUiMaraES SalES 335194701
JorGE JUVENal dE SoUZa 340683001

JorGE lUcaS caSTro dE oliVEira 57370600201
JorGE lUiS dE oliVEira cHaVES 72581101

JorGE lUiZ PErEira MoraES 565304501
JorGE lUiZ raMoS MENdES 5186161

JorGE MENiNEa Baiao 13973401
JorGE rEiS da coSTa 12307111

JorGE roBErTo aVElar 543029101
JorSoNlEidE dE PaUla PaES 49097001

JoSE afoNSo MarQUES dE liMa 557947301
JoSE alBiNo filHo 9364111

JoSE aldEMir da coSTa 318549401
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JoSE alMEida dE MaToS 29086601
JoSE alVES doS SaNToS 505263702
JoSE alVES SoBriNHo 26247101
JoSE alVES TEiXEira 204409901

JoSE aNToNio alMEida 12870111
JoSE aSSiS oliVEira fiilHo 10865111
JoSE aUGUSTo dE alMEida 9460111

JoSE aUGUSTo dE carValHo MiraNda PoMBo 327288501
JoSE BENEdiTo da SilVa coSTa 338530201

JoSE caNdido dE SoUZa 2241111
JoSE cardoSo NUNES 337960401
JoSE carloS da SilVa 12353112

JoSE carloS liMa da SilVa 7296630101
JoSE carloS liMa da TriNdadE 57311780104

JoSE carloS MarciaS rodriGUES 339603701
JoSE carloS MENEZES MoUra 558912601

JoSE carloS PErEira MoNTEiro 2944110102
JoSE carloS PiNHEiro rodriGUES 558888001
JoSE carloS SaNToS dE oliVEira 6521560101

JoSE caUBi ValE da SilVa 13406111
JoSE cESar MacEdo SilVa 2411111

JoSE cirilo da SilVa 12090101
JoSE claUdio PaZ da coSTa 700968201

JoSE clEiToN PirES doS SaNToS 338672401
JoSE coSTa 8418111

JoSE da coSTa rEiS 326288001
JoSE da riBaMar GaSPar dE aViZ 339028401

JoSE da SilVa loPES 315603601
JoSE da SilVa MoTa 11067111

JoSE da SilVa PErEira 202611201
JoSE dalMo dE oliVEira PiNTo 11266111
JoSE daVid dE SoUSa aMaNaJaS 10312111

JoSE dE alMEida rEGo 831350101
JoSE dE aZEVEdo TEiXEira 6837301
JoSE dE aZEVEdo TEiXEira 7356111

JoSE dE fraNca filHo 540385501
JoSE dE oliVEira Maia 327176501
JoSE dE SoUZa diaS 202807701
JoSE dE SoUZa MElo 335009601

JoSE doS SaNToS 4649301
JoSE ENi SoUSa rodriGUES 325059801

JoSE ESTEr cordEiro 54375601
JoSE EVaNGEliSTa Maria doS SaNToS 538524501

JoSE fariaS da coSTa 31056501
JoSE fEliX alVES Maia 2369770102

JoSE fErNaNdES MoNTEiro 339925701
JoSE fErrEira da SilVa 8677001
JoSE fErrEira da SilVa 601245001
JoSE fErrEira daNTaS 10884111

JoSE fErrEira daS NEVES 32816201
JoSE filGUEiraS dE carValHo 336595601

JoSE filHo coSTa PalMEira 563015001
JoSE fUrTado EScorcio 32240701
JoSE fUrTado faVacHo 334902001

JoSE GaSTao ValENTE PEiXoTo 6053401
JoSE GUilHErME BaTiSTa NUNES doS SaNToS 705189101

JoSE GUilHErME do NaSciMENTo 56661601
JoSE GUilHErME doS SaNToS MaGNo 4915860103
JoSE GUilHErME doS SaNToS MaGNo 4915860203

JoSE GUSTaVo BarBoSa 337797001
JoSE Haroldo MoNTEiro GUiMaraES 336648001

JoSE HorlEi GoMES GUiMaraES 11315801
JoSE JoaQUiM NETTo 11894111

JoSE larcio loPES MoraES 6530111
JoSE lUciValdo NaSciMENTo rodriGUES 339260001

JoSE lUiZ BraGa MoUra filHo 518041401
JoSE lUiZ da crUZ carNEiro 338675901

JoSE lUiZ EVaNGEliSTa dE SoUSa 339857901
JoSE MacHado carNEiro 13213111

JoSE MacHado dE caSTro 11913111
JoSE MarcoS riBEiro cHaVES 56970690101

JoSE Maria alVES da coNcEicao 560490201
JoSE Maria aNTUNES da SilVa 337233201
JoSE Maria araUJo da rocHa 339602901

JoSE Maria BarBoSa dE caMPoS 504744701
JoSE Maria carValHo NEGrao 13508111
JoSE Maria coElHo dE SoUZa 335028201

JoSE Maria cordEiro PiNHEiro 6282111
JoSE Maria da SilVa diaS 339749101

JoSE Maria daS GracaS MacHado 5425710101
JoSE Maria daS GracaS MacHado 54385301
JoSE Maria dE oliVEira SaNToS 325183701

JoSE Maria do NaSciMENTo 1492301
JoSE Maria doS SaNToS 75896501

JoSE Maria fErrEira da SilVa 502077802
JoSE Maria Marcal TENorio 31594002

JoSE Maria MarQUES doS SaNToS 6880700101
JoSE Maria MaTToS da SilVa 513845001

JoSE Maria PErEira 54953301
JoSE MaToS da SilVa 203348801
JoSE Moia MocBEl 202743701
JoSE Moia MocBEl 5469680101

JoSE NaSciMENTo da SilVa 340050601
JoSE NaZarENo fErNaNdES 337484001

JoSE NaZarENo PEiXoTo fErrEira 337926401
JoSE NoGUEira filHo 506980702

JoSE NUNES dE alMEida 10576701
JoSE ocTaVio diaS MEScoUTo 14141001

JoSE oScar ValENTE QUEiroZ JUNior 13259221
JoSE oTaVio MaGNo PirES 2836302

JoSE PErEira da crUZ 7784111
JoSE PErEira da SilVa NETo 508445801

JoSE PErEira filHo 514348901
JoSE PETrUcio da SilVa 4747030101

JoSE PiNHEiro da foNSEca 335145901
JoSE PiNTo PaiXao 36810504

JoSE raiMUNdo dE aSSUNcao MoNTEiro 11619111
JoSE raiMUNdo PiNHEiro 67825201

JoSE riBaMar alMEida da SilVa 7601450101
JoSE riBaMar BoGEa loBaTo 325361901
JoSE riBaMar BriTo coSTa 567284801

JoSE riBaMar coSTa 6140111
JoSE riBaMar da SilVa coSTa 318329701

JoSE riBaMar dE liMa 202886701
JoSE riBaMar doS SaNToS loPES 339954001

JoSE riBaMar PariZi PErEira 8587101
JoSE riBaMar QUiNTiNo 7568111
JoSE riBEiro da SilVa 5038940101
JoSE roBErTo riBEiro 521116601
JoSE rocHa da SilVa 203561801

JoSE roNaldo carNEiro coSTa 34418401
JoSE rUi SoarES 7510111

JoSE SaNToS dE aSSUNcao NaSciMENTo 532939601
JoSE SilVa 334989601

JoSE SoTo dE QUEiroZ filHo 568493501
JoSE TiBUrcio coSTa BarroS 10494111
JoSE TiBUrcio diaS SoBriNHo 324772401
JoSE TiBUrcio diaS SoBriNHo 6422111
JoSE ViTal fErrEira PaSSoS 336048201

JoSE WaNdErlEY doS SaNToS alVarEZ 5906111
JoSE WilliaN BarBoSa alEXaNdrE 51581500103

JoSEdiTE fErrEira MarQUES 39610901
JoSEfa do NaSciMENTo SaNToS 8827111
JoSEfa dUarTE BraNdao liMa 4860111

JoSEfa fraNciSca GoMES 28704001
JoSEfa MEScoUTo fErNaNdES 50902701
JoSEfa PErEira alVES E SilVa 11134111
JoSEfa PErEira alVES E SilVa 631654901
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JoSEfa riBaMar loUrEiro 325837801
JoSEfa SENa da SilVa 50736850105

JoSEliTo ViEira corrEia 3123201
JoSEPHa BarBoSa dE VaScoNcEloS 7826111

JoSErlaNdio GoNZaGa SalES 705114001
JoSiaNE SiMoNE MarQUES da SilVa 9675221

JoSiaS cordEiro GiroUX 464500102
JoSiaS PiNTo dE SoUSa 558919301

JoSiaS SoUZa liMa 46214401
JoSiNa GUEdES alcoforado dE liMa 48017701
JoSiNa Maria PirES do NaSciMENTo 39750401

JoSSEclEa farES PaES 46413901
JoSUE loPES BarBoSa 334518101

JoSUE TorQUaTo da SilVa 1487701
JoSYaNE BraGa BarBoSa 5720349101
JoSÉ BaraTiNHa PiNHEiro 9610111

JoSÉ da coSTa MaNGaBEira 9553111
JoSÉ dE riBaMar MarTiNS 9003111

JoSÉ Maria PaSSoS rodriGUES 10813111
JoSÉ PEdro da SilVa 320529001

JoSÉ PiMENTa arQUEllES 9227111
JoSÉ Tácio rEiS dE aBrEU 5558574502
JoVEliNa SoarES dE liMa 14129101
JoVEliNa SoarES dE liMa 8952111

JoVENila SoUSa dE MiraNda 7958111
JoViNa SoUSa da SilVa 3695111

JoViNo dalPiaZ 10428111
JoZilENE TriNdadE fialHo 11095111

JoÃo BaTiSTa rocHa do NaSciMENTo 8796111
JoÃo PaNToJa da SilVa filHo 9101111

JoÃo PEdro alVES dE carValHo 571953290101
JUarEZ BarroS da SilVa 204540001
JUarEZ carloS da SilVa 56291280201
JUarEZ fUrTado SoarES 10772111

JUcilEia GoNcalVES doS SaNToS 516436201
JUdiTE GoMES da SilVa 11058201

JUdiTH GoES 24831201
JUdiTH roXo dE aGUiar 4830111

JUdiTH SoUZa lEMoS 50078001
JUlia carolaYNE dE liMa SilVa 572218210104

JUlia cHriSTiNE SilVa crUZ 12578221
JUlia dE oliVEira cardoSo 16573501
JUlia fraNciSca rodriGUES 4439560101
JUlia rodriGUES MESQUiTa 50660501

JUliaNa BraGa fErrEira 51778001
JUliaNa fErrEira da SilVa 627111
JUlicEia MiraNda SaMPaio 66220801

JUliETa dE SoUZa doS SaNToS 3611510101
JUliETa liSBoa SoUSa da PiadadE 50487401

JUliETa MoNTEiro da SilVa 38950101
JUliETa SaNTiaGo dE SoUZa 321477001

JUliETa SoUZa da SilVa 31237101
JUliETa SoUZa dE SaNTa BriGida 13982301

JUlio daMaS da SilVa 526162701
JUlio do laGo fErrEira 336236101

JUraci caScaES dE SoUZa 52733501
JUraci coNcEiÇao alMEida 9756111
JUracY PaUla doS SaNToS 5570111
JUracY SaraiVa MoNTEiro 205762002

JUrEMa Maria rEiS da coSTa 34518001
JUSSEfraN oliVEira doS SaNToS 5719998301

JUSSiE GoNcalVES dE SoUZa 318689001
JUSTiNa PaUla fariaS dE carValHo 3029111

JUSTiNa rEGiNa fErrEira rUiVo 40086601
JUVENal da SilVa BraGa 560896101

JUVENal dE SoUZa roGErio 318645801
JUVENal PadilHa GoNcalVES 8329111

KariNa SilVa MoUra 471040101
KariNY dUTra dE araUJo 12471421

Karlla THaiSY dE SoUZa GoMES 12604111
KaTia HElENa da cUNHa SilVa 4309111
KEllY JUliaNa SilVa da SilVa 3242300101

KilVYa oliVEira dE SoUZa 12746231
KlEBEa BarroS raiol 1719111

KlEBEr roBErTo MoNTEiro dE SoUSa 32662140101
KÊila Maria faria rodriGUES GoNZalES 3201803

ladiSlaU coSTa dE aViZ 5958701
ladiSlaU GoMES da SilVa 340875201

ladY Maria MoNTE PalMa BacHMaN 14323501
laErcio fariaS rEiS 19906001

laErTH carloS coSTa alVES 335729501
laiSES do aMParo BraGa 19692402

lariSSa MarcEla fErNaNdES doS SaNToS 13419331
lariSSa PiNTo alcaNTara 572122140101

laUdEliNo lUiZ dE alMEida MoraES 53441230201
laUdicEia doS SaNToS MacHado 12270111

laUdoMiro Garcia 12793111
laUra BaNdEira da SilVa 66812501
laUra dE JESUS MaciEl 25530001

laUra lUcia dE SENa PiNHEiro 9815111
laUra PENicHE da SilVa 31920590101

laUra PiNHEiro dE MoraES 3052111
laUrENa HolaNda E SilVa 33839701

laUriENi riBEiro dE aSSUNÇÃo 8990221
laUriNda alVES PErEira 58118640202

laUriTa ModESTo corrEa 12772111
laUriTa ValES BarBoSa da SilVa 29080701

laUro BaTiSTa 202918901
laUro da SilVa MiraNda 13214111
laUro foNSEca BorcEM 52455701

laYdE MaTToS dE aSSUMPcao MoNTES 40280001
laYSla BiaNca doS SaNToS SilVa 53901090101

laZaro dUTra SoUZa 700814701
lEaNdro PiNHEiro aBrEU 6001300104
lEcENa BorGES NaKaMUra 4526801

lEci ESPiriTo SaNTo dE MENEZES 25501701
lEci oliVEira NaSciMENTo 19945101
lEidY JaNE araUJo da SilVa 9632111

lEila caroliNa d aVila BaSToS 5112801
lEila cHaVES alVES 1593111

lEila dE aSSUNcao TaVarES PErEira 876100101
lEila do Socorro fErrEira da coSTa 74524301
lEila Maria NiNa riBEiro aSSUNcao 319285701

lENi EUNicE dE PaiVa BriTo 40616301
lENiTa dE SENa loUrEiro rEMEdioS 4682111

lEocadia Maria SoUZa laMEira 35100801
lEoMira caPEla dE SoUZa 29373301

lEoNardo BarBoSa da SilVa 319614301
lEoNardo da PaiXao rodriGUES 19176001
lEoNardo da PaiXao rodriGUES 3832360101
lEoNardo SaNToS dE MiraNda 578510301

lEoNETE SilVa 319968101
lEoNicE do ESPiriTo SaNTo coSTa 41691601

lEoNicE MarTiNS dE BriTo 1282111
lEoNicE MENEZES dE SoUZa 68175001
lEoNicE SoarES SaNTaNa 33299201

lEoNidaS loUrEiro MarQUES da SilVa 7950201
lEoNilda fErNaNdES alVES 60016402
lEoNilda fErNaNdES alVES 60016406

lEoNilda PEPES HErMES 14335901
lEoNilda SilVa fErrEira 26278101

lEoNildES BarroSo dE QUEiroZ 6582001
lEoNiTo JorGE raMoS 336077601

lEoNiZia BalTaZar GoMES loNGoBardi 18874301
lEoNor aGUiar dE SoUZa 325721501

lEoNor da aSSUNcao dE MElo caSTElo 8314301
lEoNor do ESPiriTo SaNTo BarBoSa 12403111
lEoNor do ESPiriTo SaNTo BarBoSa 33041801
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lEoNor do ESPiriTo SaNTo coSTa dE SENa SoUZa 12918111
lEoNor GoNcalVES PErEira dE SoUZa 18483701

lEoNor Maria da SilVa 26531402
lEoNTiNa BarBoSa SidoNio 21736001

lEoPoldiNa riBEiro da SilVa 33754401
lETicia BarBoSa aBdoN 10336331
lETicia PErEira coSTa 572001770101

lEUliMar oliVEira da SilVa 562481901
lEVY BEZErra da SilVa 334528901

lEYda lYGia aMaral SErra 561764201
lia da rocHa MacHado 3536111
liBEraTo liMa da SilVa 70024001

liBia da coSTa BaNdEira 5234111
liBNY BarrETo do aMaral 201717202
lidia Maria doS SaNToS 325708801

lidia rodriGUES doS SaNToS 39672901
lidia rodriGUES doS SaNToS 39672902

lidia SoarES MENdES 12841111
liENNE alBUQUErQUE carValHo da SilVa 46377901

liENNE da SilVa cErdEira 19035701
liGia Maria BriTo rEiS 1122301

liNa NEUSa fErNaNdES dE araUJo 517419801
liNdalVa BaTiSTa da PiEdadE 52579001
liNdalVa da cUNHa VilHENa 6021111
liNdalVa dE aBrEU PaSSoS 9291111

liNdalVa dE NaZarE liMa MoiSES 4609111
liNdalVa do carMo loPES 30762901

liNdalVa fraNciSca EliaS dE PaiVa 39123901
liNdalVa Maria coSTa dE SoUZa 40057201

liNdalVa MarTiNS dE liMa 41734301
liNdalVa oliVEira dE oliVEira 66791901

liNdalVa SilVa alMEida dE oliVEira 23175401
liNdaNor SaMPaio BoUTH 315879901

liNdaUra MorEira GUEiroS 9183111
liNdolfo dE oliVEira foNTES 334524601

liNo alVES fErrEira 20310601
liNo do Socorro do ESPiriTo SaNTo fUrTado 13232111

liNo rodriGUES da crUZ 37970001
lirio cardoSo 204697001

liS roSaNY dUarTE ScHErEr 525030701
liZarda EMilia dE rEZENdE cardoSo 8198101

liZETE iVaNildE dE carValHo 16788601
loidE BarBoSa doS SaNToS 17559501

loriS dE oliVEira NEVES 308490601
loSValdiNo BaTiSTa GoNZaGa 8495111

loUiSE KarollYNNE VaScoNcEloS caMPoS 13441221
loUrdES MEScoUTo dE MElo 9129111
loUrdES MoNTEiro fErrEira 65928201

loUrdES riBEiro dE MElo 7811111
loUrENca dE SoUZa riBEiro coSTa 41040301

loUrENco caMPElo da SilVa 204041701
loUrENco ModESTo diaS 336457701
loUriVal da SilVa liMa 10022111

loUriVal da SilVa SoUZa 6348701
loUriVal diNiZ coSTa 3372420101

loUriVal fErrEira caMPoS 335568301
loUriVal MoNTEiro diaS 9495111

loUriVal NUNES dE araUJo 6932901
loUriVal rUfiNo dE PaiVa 11332111

loUriVal SoarES do NaSciMENTo 52970201
loYdE SoUSa PErEira liMa 10481111

lUcaS da SilVa alBUQUErQUE 8717111
lUcaS fErrEira SoarES 12757111

lUcaS MoNTEiro dE PaUla da foNSEca 12373331
lUcaS MorYSoN dE liMa TENorio 7556131

lUcaS SoUZa NUNES 13623451
lUcaS TriNdadE fialHo 11095221
lUcia corrEa SarMENTo 11828101
lUcia dE faTiMa alMEida 18591402

lUcia dE faTiMa doS SaNToS roSa 50872101
lUcia dE faTiMa raMoS PErEira 10076501

lUcia GaBriEllE PaiXao rEiS 336563801102
lUcia Maria calaNdriNi MUriBEca 38722301

lUcia QUadroS da Graca 67216501
lUciaNa doS SaNToS MacHado liMa 117101
lUciaNa GEiSa carValHo da coSTa 12384111

lUciaNa SilVa dE SoUZa 12430111
lUciclEa GoMES da SilVa carValHo 503847201

lUcidalVa SoarES da SilVa 47528901
lUcidEa cardoSo MoNTEiro 12278111
lUcidEa carNEiro BENTES 30992301

lUcidEa riBEiro fErNaNdES 38724001
lUcidEia cUNHa PaiVa 7338351

lUcila PiNHEiro GoNSaGa 3052001
lUcila rodriGUES GoNcalVES SilVa 50764401

lUcilEia GoMES da SilVa 10567411
lUcilENE PalHETa dE MENEZES 55771100103

lUciMar BarroS do NaSciMENTo 37063001
lUciMar BaSToS fUrTado 7536111
lUciMar BraNco riBEiro 39313401

lUciMar lEMoS GoNcalVES 14219001
lUciNda laMEira MoNTEiro 60034190101

lUciNda MENEZES alVES 505111801
lUciNEia PiMENTEl GUErrEiro 25620001

lUciNEl Maria do rEGo alENcar 33872901
lUciola Maria rodriGUES SiQUEira 55576201

lUciola PaNToJa PiMENTEl 41735101
lUcirENE PiNHEiro daNTaS 5167910202
lUciValdo BaliEiro Garcia 339951601

lUcY caMPoS riBEiro 14352901
lUiGUi caUa carValHo dE oliVEira 13669331

lUiS aNdradE dUarTE 8149111
lUiS carloS BaSToS da TriNdadE 6653221

lUiS fEliPE rEiS liMa 58901050102
lUiS Mario daS NEVES fiGUEirEdo 526762501

lUiSa lEoNiSa fariaS da SilVa 58678101
lUiZ aMErico NoroNHa 204413701

lUiZ aNToNio riVa da SilVa 340877901
lUiZ BEZErra dE liMa 16781901

lUiZ carloS alMEida coSTa 510914001
lUiZ carloS faVaroN 2906801

lUiZ claUdio rUffEil rodriGUES 63205801
lUiZ coElHo doS SaNToS 2036201

lUiZ coSTa PiNHEiro 8751111
lUiZ da coNcEicao SaNToS 59983201
lUiZ fEliPE liMa GoNcalVES 571892860101

lUiZ fErNaNdo airES oliVEira 5722228301
lUiZ GENoVal da cHaGaS 10761111

lUiZ GUilHErME BEcKMaN caMPoS 339905201
lUiZ GUilHErME GalVao aMaral 32175150101

lUiZ HilToN SaNTaNa rEiS 3081301
lUiZ MENdES dE SoUSa 35870301
lUiZ MENEZES PoNTES 336068701

lUiZ oTaVio ParaENSE dE SoUSa 520231001
lUiZ raiMUNdo diaS dE SoUZa 559787001

lUiZ riBEiro da SilVa 12073101
lUiZ rodriGUES da SilVa 13073111

lUiZ roMUlo fErrEira dE oliVEira 338462401
lUiZ ViEira dE alBUQUErQUE 8871111

lUiZ ZiGoMar dE SoUSa 13527111
lUiZ ZiGoMar dE SoUSa 36409601
lUiZa caMPElo da SilVa 20426140102
lUiZa cHaVES coElHo 12041301
lUiZa dE BarroS PirES 38907201
lUiZa dE SoUZa PESSoa 25938101
lUiZa dE SoUZa PESSoa 25938103

lUiZa loPES liMa 60557301
lUiZa loPES liMa 951330101
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lUiZa Maria dE SoUZa aMaral 58185201
lUiZa raiMUNda liBoNaTi dE MElo 19127201

lUSiNEirE NaZarE da SilVa GoNcalVES 21284901
lUTHiEr cardoSo QUarESMa 35324802
lUZalMira loPES dE SoUZa 46949101
lUZia aParEcida dE lEMoS 631232201

lUZia aUGUSTa dE SoUZa SilVa 34611001
lUZia corrEa dE oliVEira 59563201
lUZia da SilVa rodriGUES 37540301
lUZia dE aSSUNcao SoUSa 24470801

lUZia dE JESUS rodriGUES dE SoUZa 33549501
lUZia dE NaZarE BarroS 21990801

lUZia GoNcalVES da SilVa 60156001
lUZia NErY da SilVa 68299301

lUZia PaiVa do NaSciMENTo 45946101
lUZia PalHETa riBEiro dE BriTo 64093001

lUZia PiNTo dE aBrEU 34135501
lUZia PiNTo dE BriTo 2983111
lUZia PiNTo MacHado 14309001

lUZia riBaMar aMoriM dE SoUZa 9334301
lUZia SaNToS dE aVElar 6943111

lUZia SilVa dE MaToS 31342401
lUZiNal GoNcalVES fErrEira 322276401
lUZiNaN dE oliVEira SodrE 8047111
MadalENa PaUla dE oliVEira 707340101

MadElEiNE BarrETo doS SaNToS 15114901
MaGali MoraES da SilVa 505975501
MaiSa MarQUES riBEiro 11347431
MaiZa MENdES VUlcao 54057901

MaNiUra alVES 603018102
MaNoEl aNToNio da coNcEicao 1756601

MaNoEl BarBoSa dE SoUZa 204549401
MaNoEl BaTiSTa rodriGUES 204918001
MaNoEl BErNardES da SilVa 334550501

MaNoEl carloS da coNcEicao SilVa 50225101
MaNoEl carloS rodriGUES NETo 1016800101

MaNoEl caSTro dE MiraNda 10545111
MaNoEl cHaGaS PiNTo 204982101

MaNoEl cHaVES dE SoUSa 320740401
MaNoEl da SilVa MaTiaS 13074111

MaNoEl dE JESUS alVES fraNco 7090198
MaNoEl dE JESUS corrEa 5277251

MaNoEl dE JESUS da SilVa cariPUNa 508093201
MaNoEl dE JESUS lUcaS da crUZ 700912701
MaNoEl dE JESUS PErEira fariaS 339371201

MaNoEl dE JESUS roSa 10318111
MaNoEl dE SoUZa GoNcalVES 320629701

MaNoEl dE SoUZa SaraiVa 202940501
MaNoEl do roSario liMa 42764001

MaNoEl do roSario oliVEira raMoS 13089111
MaNoEl doMiNGoS da SilVa corrEa 203155801

MaNoEl doS SaNToS 204869801
MaNoEl doS SaNToS dE liMa PiNTo 203057801

MaNoEl doS SaNToS fErrEira 1894560102
MaNoEl doS SaNToS fErrEira filHo 7306530103
MaNoEl faBiaNo cardoSo da coSTa 515973303

MaNoEl fariaS da SilVa 32675501
MaNoEl fErNaNdES da coSTa 325359701
MaNoEl fErrEira daS NEVES 2196570101

MaNoEl fraNciSco doS SaNToS 9273111
MaNoEl fraNciSco Vilaca GoBiTScH 334687001

MaNoEl frEirE dE oliVEira 336579401
MaNoEl HENriQUE daS cHaGaS PalHETa 5003161

MaNoEl JoSE da SilVa 4334601
MaNoEl JoSE doS SaNToS 8185111

MaNoEl Maria rodriGUES PiNTo 202751801
MaNoEl MElo da coSTa 11690111

MaNoEl MiraNda BarBoSa 13389111
MaNoEl ModESTo PiNHEiro 335539001

MaNoEl MoNTEiro 340620201
MaNoEl PaUlo da SilVa 334547501

MaNoEl PErEira da coSTa 340067001
MaNoEl raiMUNdo PErEira dE MoraES 1001610101
MaNoEl raiMUNdo TENorio rodriGUES 6768530101

MaNoEl riBEiro afoNSo 13086111
MaNoEl riBEiro fErNaNdES 13302111

MaNoEl rodriGUES dE SoUZa 55112001
MaNoEl roSa dE alMEida 11761111
MaNoEl TElES rodriGUES 204919801

MaNoEl TEodoro do NaSciMENTo 48427001
MaNUEl BENEdiTo cardoSo da SilVa 506157101

MaNUEl fiGUEirEdo NETo 308389601
MaNUEl flaVio cardoSo doS SaNToS 580811101

MaNUEla PaNToJa da SilVa 56841880106
Mara NaZarE TaVarES fErrEira 66323901

Mara NoEMia NErY ToZZi 533272901
Mara rUBSTaiN PalHETa dE SoUZa 2015111

MarcEla JoicY rocHa MarTiNS 9453231
MarcEliNa oliVEira SilVa 28157301

MarcEliNa PaUla NUNES PErEira 30025001
MarcEliNa VilHENa dE alMEida 34992502

MarcEliNo SilVa MarQUES 500055601
MarcElo aUGUSTo dE MElo E SilVa 5008521

MarcElo BaSToS doS SaNToS 13419111
MarcElo MElo dE BarroS 72751201

MarcElo MESQUiTa da PaiXao 8494111
MarcESia alMEida cHaVES 11376111

Marcia cilENE coSTa PaNToJa 533589201
Marcia fErrEira fErrEira 33742620102

Marcia laZaro 7771121
Marcia roBErTa dE SoUZa dUTra dE MoraES 3106111

MarciaNa da SilVa E SilVa 6571111
Marcio dE PaiVa BarrEiroS 7894111

Marcio SidclaY fErrEira SaNToS 3986241
Marco aNToNio BENTES rodriGUES 540800801
Marco aNToNio SaNTaNa fErrEira 340506001

MarcoS aNToNYo SoUSa SilVa 55971880102
MarcoS fErraZ BErBEl 504003501

MarcoS roGErio doS SaNToS corrEa 57105602
MarcoS SilVa fErrEira 9244111
MarElY aMaral dE MElo 29247801

MarGarETE fEio BoUlHoSa 11784601
MarGarida cardoSo dE SoUSa 13650141

MarGarida PoNciaNo dE oliVEira 38601401
MarGarida TriNdadE liMa 65653401

Maria  dE JESUS liMa MarQUES 138540101
Maria aGoSTiNHa da coNcEicao SoUSa 20430701

Maria aGoSTiNHa dE oliVEira rodriGUES 2437111
Maria aGoSTiNHa dE oliVEira rodriGUES 30969901

Maria aGriPiNa da SilVa GoMES 325922601
Maria aida da coSTa 32675800101

Maria alBa raMoS liMa 33023001
Maria alBErNaS BraGa da coNcEicao 49946301

Maria aldENora PiNTo aSSUNcao 41070501
Maria alEXaNdrE da SilVa 48596901

Maria alEXaNdrE dE SoUZa SaNToS 53922801
Maria alicE BaTiSTa doS rEiS 10339111

Maria alicE dE oliVEira PEiXoTo 47269702
Maria alicE faria SaNToS doS SaNToS 507175501

Maria alicE foNSEca araUJo 12169111
Maria alicE SENa fErrEira 26129701

Maria alMEida dE fiGUEirEdo 33376001
Maria alVES da lUZ 12530111

Maria alVES dE araUJo 14459201
Maria alVES dE liMa SoarES 22051501

Maria alVES dE oliVEira 48002901
Maria alVES SaraiVa 12573111

Maria aMBroSiNa dE SoUZa caSTro 11430801
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Maria aMElia aNaiScE dE aViZ 65151601
Maria aMElia BiTTENcoUrT MocBEl 54580501
Maria aMElia coElHo dE oliVEira 2733111

Maria aMElia da lUZ SoUZa 67429001
Maria aMElia QUEiroZ MorEira da SilVa 77125201

Maria aMElia WaNZElEr PiNTo 20274960101
Maria aNa TEUca MoNTEiro da SilVa 8431351
Maria aNdrEliNa corrEa MacHado 49143801

Maria aNGElica coSTa frEirE 5362701
Maria aNGElica GoMES coSTa 31977501

Maria aNGEliNa da rocHa alVES 634950102
Maria aNGEliNa roSETTi 48815101

Maria aNToNia BoTElHo fUZiEl da SilVa 10687111
Maria aNToNia dE BriTo SilVa 20435210104

Maria aNToNia dE loUrdES dE oliVEira NUNES 4298111
Maria aNToNia dE SoUZa corrEa 538720501
Maria aNToNia fErrEira da SilVa 21160501

Maria aNToNia GoMES 5111111
Maria aNToNia PEiXoTo rEBElo 51023801
Maria aNToNia SilVa BEZErra 8617111

Maria aNToNiNa da SilVa daMaScENo 2457111
Maria aNUNciacao coSTa da coSTa 17479301

Maria aParEcida alBUQUErQUE dE araUJo 47343001
Maria aParEcida dE SoUZa 9519221

Maria aParEcida lEGUli 77634301
Maria aParEcida NocETTi 27550601

Maria aParEcida SoUZa SilVa 11214112
Maria arlETE dE SoUZa SilVa 321201

Maria arlETE NaSciMENTo dE PaUla 34034001
Maria arlETE SalES da SilVa 11921111
Maria aSSUNcao doS aNJoS 27261201

Maria aSSUNcao PaTrociNio da crUZ 5167111
Maria aUGUSTa cardoSo da SilVa 40332601
Maria aUGUSTa cardoSo da SilVa 40332605

Maria aUGUSTa doS SaNToS aMoriM 68350701
Maria aUrEa BaTiSTa dE SoUSa 13591111
Maria aUrElia dUarTE NUNEZ 17674501

Maria aUrora alVES lEal 16811401
Maria aUXiliadora MElo GUiMarÃES 9910111

Maria aUXiliadora PErPÉTUo doS SaNToS 12308111
Maria aUXiliadora rodriGUES dE aMoriM 1633121

Maria BarBoSa da SilVa i 40747001
Maria BarroSo SilVa 18963401
Maria BarroSo SilVa 8490111

Maria BaTiSTa da SilVa 62200199
Maria BElEM BoloNHa SEriao 8007111

Maria BENEdiTa BaTiSTa 8842221
Maria BENEdiTa caValHEiro MaUES 6001210101

Maria BENEdiTa dE JESUS BriTo fErrEira 15151301
Maria BENEdiTa doS SaNToS MENdES 327053001

Maria BENEdiTa lEal SaNTarEM 6113111
Maria BENEdiTa MENdoNca PErEira 26048701
Maria BENEdiTa TENorio SaNTaNa 8624111
Maria BENTa MoNTEiro da coSTa 20364360101
Maria BErENicE cHaVES dE SoUZa 29748801
Maria BErNadETE PadrE SaNTaNa 6174301

Maria BEZErra alVES 32753001
Maria BorGES fErrEira 551058901

Maria BraSiliNa doS SaNToS alVES 21115001
Maria BriTo caMPoS 13330111

Maria BriTo dE araUJo 4559111
Maria caNdida BarroS BraGa 18337701

Maria caNdido riBEiro fErrEira 9543111
Maria cardoSo corrEa rodriGUES 28017801

Maria cardoSo liMa 14985301
Maria carMEliTa dE aTaidE 326469601

Maria caSTro SilVa 20762401
Maria cEcilia PoMPEU dE BarroS 55157001

Maria cElES dE araUJo carMo 11706401

Maria cElESTE cordEiro frEirE 5671111
Maria cElESTE corrEa 664131

Maria cElESTE coSTa PorTilHo 41663001
Maria cElESTE dE oliVEira carNEiro 11049301

Maria cElESTE PErEira 26350801
Maria cElia cardoSo TENorio TorrES 47895401

Maria cElia da SilVa alVES 6835111
Maria cElia dE oliVEira SoUZa 5062111
Maria cElia dE SENa MENdES 32615101
Maria cElia dE SoUZa MErcES 52590101

Maria cElia MiraNda 64133201
Maria cElia ValoiS GoNcalVES 325367801

Maria cEliNa MEdEiroS BararUa 2593111
Maria cEZariNa corrEa lEiTE 41101901

Maria cidElicE dE oliVEira aNGEliM 39507201
Maria cidElicE dE oliVEira aNGEliM 9834111
Maria clara fErrEira dE oliVEira 7460111
Maria clEidE cardoSo daMaScENo 54775101

Maria clEMENTiNa S rodriGUES 21908801
Maria clEoNicE SilVa dE MaToS 13303111

Maria clEri loPES 23478801
Maria coaracY PErEira doS SaNToS 7478111

Maria coEli rocHa dE SoUZa 35018401
Maria coNcEicao rodriGUES MarQUES 571904130201
Maria coNSTaNTiNa PErEira doS rEiS 10762111

Maria corrEa BUENo 28057701
Maria corrEa dE aNdradE crUZ 17488201

Maria coSTa SilVa 27416001
Maria coTTaS liSBoa raYol 30989301

Maria crEUZa GoMES dE oliVEira 25328601
Maria criSTiNa BarroS MarQUES 31536730101

Maria criSTiNa coSTa doS SaNToS 2673501
Maria criSTiNa da SilVa riBEiro 32469060101
Maria criSTiNa dE SoUZa PalHETa 33460640102

Maria da aNUNciacao rodriGUES loPES 46171701
Maria da coNcEicao aBrEU NoVaES 9214201
Maria da coNcEicao alVES fErrEira 72937001

Maria da coNcEicao BaNdEira 49323601
Maria da coNcEicao BraGaNca dE SoUSa 17713001
Maria da coNcEicao BraGaNca dE SoUSa 7927111

Maria da coNcEicao coSTa SaNToS 516768001
Maria da coNcEicao dE SoUZa rocHa 321510501

Maria da coNcEicao doS rEiS MarTiNS 39339801
Maria da coNcEicao dUraNS carValHo 18928601

Maria da coNcEicao fErrEira alVES 49105501
Maria da coNcEicao fErrEira i 25362601

Maria da coNcEicao foNSEca liMa 15120301
Maria da coNcEicao frEiTaS 36410001

Maria da coNcEicao fUrTado SoBriNHo 8889701
Maria da coNcEicao GoNcalVES fErrEira 18470501

Maria da coNcEicao JUSTo Vidal 25622601
Maria da coNcEicao liSBoa Gaia 517205501

Maria da coNcEicao MarQUES lEal 48480601
Maria da coNcEicao MiraNda SaNToS 518290101
Maria da coNcEicao MoTTa coNcEicao 579352103

Maria da coNcEicao MoUra doS SaNToS 28995701
Maria da coNcEicao PaNToJa 7115111
Maria da coNcEicao PErEira 327741001

Maria da coNcEicao PErEira da SilVa 50503001
Maria da coNcEicao PErEira da SilVa 32808960101
Maria da coNcEicao PiNHo da rocHa 28101801
Maria da coNcEicao PiNTo HolaNda 308491401

Maria da coNcEicao rodriGUES 26643401
Maria da coNcEicao SaNToS SilVa 78516401

Maria da coNcEicao SilVa oliVEira fariaS 45080401
Maria da coNcEicao TaVarES 45467201

Maria da coNcEicao ViEira QUEiroZ 23026001
Maria da coNcEicaoo SaNToS VaScoNcEloS 206111

Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS MoTa 13015111
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Maria da coNSolacao GoMES dE SoUZa 11295001
Maria da coNSolacao loBo dE alMEida 41676201

Maria da coNSolacao oliVEira doS rEiS 8581111
Maria da coNSolacao rocHa rEPolHo 25907101

Maria da coNSolaÇÃo ZaGUi 12718111
Maria da coSTa 8593111

Maria da coSTa MoTa 2681111
Maria da coSTa PaNToJa 20487001

Maria da coSTa rodriGUES lEao 14837701
Maria da diViNdadE JorGE PErEira 316758501

Maria da foNSEca MacHado 24464301
Maria da Gloria BoUlHoSa caPUTo 18900601
Maria da Gloria carValHo caSTro 315091701100
Maria da Graca BoTao dE MacEdo 47847401

Maria da Graca fErrEira 60175601
Maria da Graca laMEira NaSciMENTo 9983001

Maria da Graca laVarEda doS SaNToS 517409001
Maria da PaiXao ViaNa 517085001
Maria da PaiXÃo coSTa 9457111

Maria da PaZ dE SoUZa fiGUEirEdo 32274101
Maria da PaZ PiNTo MoNTEiro 17376201

Maria da roSa BUlHoES 47058901
Maria da SilVa acacio 39495501
Maria da SilVa BarroS 6368111
Maria da SilVa NUNES 49098901

Maria da SilVa riBEiro i 35455401
Maria da SolEdadE doS SaNToS alBUQUErQUE 24657301

Maria da SolidadE diaS da SilVa 66564901
Maria daMiaNa dE SoUSa 75843401

Maria darcY araUJo do roSario SilVa 51070001
Maria daS dorES BarBoSa ViEira 20457020101

Maria daS dorES BiTTENcoUrT dE SoUZa 5543111
Maria daS dorES dE caSTro E coSTa 768111

Maria daS dorES do NaSciMENTo coSTa 4925111
Maria daS dorES MiraNda PErEira 54707701
Maria daS dorES PiNTo dE caSTro 19319401

Maria daS dorES SilVa 7955111
Maria daS dorES TErra da TriNdadE 3439510101

Maria daS GracaS afoNSo dE oliVEira 20244401
Maria daS GracaS alMEida da SilVa 24840101
Maria daS GracaS alVES da cUNHa 6860111

Maria daS GracaS aZEVEdo doS aNJoS 32664001
Maria daS GracaS BarBoSa NUNES 40333401

Maria daS GracaS BraGa liMa 37836401
Maria daS GracaS BraUN faGUNdES 1731001
Maria daS GracaS caBral cErEJa 1931111

Maria daS GracaS caPiSTraNo da coSTa 1985790101
Maria daS GracaS corrEa doS SaNToS 52695901

Maria daS GracaS coSTa da SilVa 6563111
Maria daS GracaS da coSTa crUZ 54748401

Maria daS GracaS da cUNHa NaSciMENTo 19384401
Maria daS GracaS da SilVa 319426401

Maria daS GracaS da SilVa SaNToS 22869901
Maria daS GracaS daS NEVES MoNTEiro 29541801

Maria daS GracaS dE fariaS E SilVa 25317001
Maria daS GracaS dE fariaS PaiVa 35665401

Maria daS GracaS dE MESQUiTa rocHa 56803101
Maria daS GracaS dE MoraES MiralHa 324912301

Maria daS GracaS dE SoUZa MaToS 5107101
Maria daS GracaS do carMo lEao 55391301

Maria daS GracaS doS SaNToS VaScoNcEloS da SilVa 32935501
Maria daS GracaS fariaS MoraES 66018301
Maria daS GracaS fariaS rocHa 30950801

Maria daS GracaS frEiTaS E SilVa 7802601
Maria daS GracaS GadElHa TaVarES 25291301
Maria daS GracaS GoMES oliVEira 77637801

Maria daS GracaS loBo dE oliVEira 34326901
Maria daS GracaS loPES TriNdadE 42222301

Maria daS GracaS MaGalHaES dE JESUS 33690401

Maria daS GracaS MoNTEiro BarBoSa 37973501
Maria daS GracaS MoraES SoUZa 2045440102

Maria daS GracaS MoraiS loBo MalcHEr 13331111
Maria daS GracaS MoTa BEZErra 30144201

Maria daS GracaS NaSciMENTo dE SoUSa 26049501
Maria daS GracaS NEVES doS SaNToS 50840301

Maria daS GracaS PaiVa BESSa 51265601
Maria daS GracaS PaiVa BESSa 9139111

Maria daS GracaS PErEira da SilVa 11404901
Maria daS GracaS PiNHEiro MarQUES 33686601

Maria daS GracaS PiNTo PErEira 54997501
Maria daS GracaS raMoS foNSEca 8181111

Maria daS GracaS roSario dE carValHo 50559501
Maria daS GracaS SaNTa roSa da SilVa 35928901

Maria daS GracaS SaNToS dE JESUS 38514001
Maria daS GracaS SaNToS oliVEira 42924401
Maria daS GracaS SilVa doS rEiS 19009801

Maria daS GracaS SilVa dUTra 3286331
Maria daS GracaS SilVa riBEiro 12172111

Maria daS GracaS SiMoES dE MacEdo YarEd 10572113
Maria daS GracaS SoUZa araUJo 36043001

Maria daS GracaS TEofilo doS SaNToS 6082111
Maria daS GracaS ViEira carValHo 41732701
Maria daS GracaS ViEira KoBaYaSHi 13551111
Maria daS GracaS VilHENa BarBoSa 64171501

Maria daS GraÇaS rodriGUES da coSTa 10296221
Maria daS MErcES coElHo coSTa 30904401

Maria daS MErcES MaToS dE SoUZa 7604111
Maria daS MErcES PirES dE BriTo 54836701

Maria daS MErcES PorTilHo SaNcHES 9470111
Maria daS MErcES ViNaGrE MacHado 7889111

Maria daS NEVES BaSToS riBEiro 12583111
Maria daS NEVES coSTa 9332111

Maria daS NEVES rodriGUES da SilVa 10974111
Maria daS NEVES SilVa 7488111

Maria daS rEZES PErEira dE SoUZa 41134501
Maria daViNa PaNToJa rodriGUES 20504401

Maria dE aNGEliM PalHETa 6103111
Maria dE araUJo liMa 44522301

Maria dE BarroS NUNES 41486701
Maria dE BElEM BaSToS alVarES 30432801

Maria dE BElEM caValcaNTE lESSa 49106301
Maria dE BElEM caValcaNTE MaMEdE 29621001

Maria dE BETaNia dE SoUZa fraNco ViaNNa 316751801
Maria dE faTiMa araUJo PiNHEiro 55759230104

Maria dE faTiMa BarroS roSa 39042901
Maria dE faTiMa BaTiSTa PiNHEiro 319569401

Maria dE faTiMa BorGES MaGalHaES 5720289701
Maria dE faTiMa BraGa 58751601

Maria dE faTiMa BriTo raMoS 8209111
Maria dE faTiMa caMPoS aZEVEdo da coSTa 22769201

Maria dE faTiMa carValHo alVES 66479001
Maria dE faTiMa da PaZ fEliZardo 1095840101
Maria dE faTiMa da SilVa araUJo 77632701
Maria dE faTiMa da SilVa SaNToS 21238501

Maria dE faTiMa dE liMa 517407401
Maria dE faTiMa dE SoUZa MoraES 6654141

Maria dE faTiMa do NaSciMENTo cHaVES 35548801
Maria dE faTiMa doS SaNToS 50191301

Maria dE faTiMa doS SaNToS coSTa 8162111
Maria dE faTiMa EUfraSio BarBoSa 7506241

Maria dE faTiMa fErrEira rodriGUES 21582101
Maria dE faTiMa fiGUEirEdo BarroS 2836650103

Maria dE faTiMa GoMES dE liMa 25769901
Maria dE faTiMa GUrGEl dE oliVEira cErQUEira 6576111

Maria dE faTiMa MarrEiroS SaldaNHa 38518201
Maria dE faTiMa MarTiNS dE SoUZa 10089221

Maria dE faTiMa MaScarENHaS fErrEira 73264801
Maria dE faTiMa MElo doS SaNToS 516325001
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Maria dE faTiMa MorEira rUffEil 9921001
Maria dE faTiMa PalHETa aMaral 57084201

Maria dE faTiMa ParaGUaSSU MacEdo 11892302
Maria dE faTiMa PErEira dE liMa 19939701

Maria dE faTiMa QUadroS rodriGUES 50863201
Maria dE faTiMa QUEiroZ doS SaNToS 631768501
Maria dE faTiMa rodriGUES alMEida 48142401
Maria dE faTiMa SalHEB rodriGUES 1623111

Maria dE faTiMa SilVa da rocHa 19299601
Maria dE faTiMa SilVa PaiXao 52311901

Maria dE faTiMa SoarES da SilVa 319326801
Maria dE faTiMa SoarES NaSciMENTo 9944111

Maria dE frEiTaS cordoVil 9583111
Maria dE JESUS corrEa dE SoUZa 11127111

Maria dE JESUS criSTo aBrEU 54382901
Maria dE JESUS cUNHa dE SoUZa 30189201
Maria dE JESUS da SilVa coSTa 51010601

Maria dE JESUS dE SoUSa aNdradE 59506301
Maria dE JESUS dE SoUZa cUNHa 35606901
Maria dE JESUS dE SoUZa cUNHa 6949111
Maria dE JESUS dE SoUZa cUNHa 6949112

Maria dE JESUS E SilVa 40323701
Maria dE JESUS GoMES doS SaNToS 322325601

Maria dE JESUS GUrGEl SaNToS 918495490199
Maria dE JESUS PoNTES aMador 45001401
Maria dE JESUS SoUZa PalHETa 507763001

Maria dE liMa PorTilHo 77650501
Maria dE loUrdES alcaNTara rEBElo 27047401

Maria dE loUrdES araUJo liNS 46157102
Maria dE loUrdES BarroS doS SaNToS 13112111

Maria dE loUrdES caMara 21161301
Maria dE loUrdES carValHo da coSTa 7975111
Maria dE loUrdES caValcaNTE alVES 9981111

Maria dE loUrdES caValcaNTE dE oliVEira 12436112
Maria dE loUrdES cHaVES riBEiro 5872111

Maria dE loUrdES cordoVil SoarES 31338601
Maria dE loUrdES cordoVil SoarES 3853100101

Maria dE loUrdES corrEa dE carValHo 62727501
Maria dE loUrdES coSTa da SilVa 325983801
Maria dE loUrdES crUZ SaNTaNa 10390111

Maria dE loUrdES da coSTa E frEiTaS 8429111
Maria dE loUrdES da SilVa 517187301
Maria dE loUrdES da SilVa 1892111

Maria dE loUrdES da SilVa BorGES 48925501
Maria dE loUrdES da SilVa PiNHEiro 11191111
Maria dE loUrdES da SilVa SaNToS 19876501

Maria dE loUrdES dE carValHo MacEdo 31603201
Maria dE loUrdES dE oliVEira BaraTa 6071111
Maria dE loUrdES dE oliVEira cHaVES 20499401
Maria dE loUrdES dE SiQUEira SaNToS 514205901
Maria dE loUrdES dE SoUZa oliVEira 809690101
Maria dE loUrdES dE SoUZa oliVEira 809690201

Maria dE loUrdES do NaSciMENTo 58559901
Maria dE loUrdES doS SaNToS GoMES 7985111

Maria dE loUrdES doS SaNToS NaSciMENTo 7875111
Maria dE loUrdES frEiTaS fErrEira 6914111
Maria dE loUrdES GoES fErrEira 64416101

Maria dE loUrdES GUEdES MENEZES 31158801
Maria dE loUrdES GUEdES PErEira 1768001

Maria dE loUrdES GUErrEiro dE carValHo 32728001
Maria dE loUrdES GUErrEiro dE carValHo 32728002

Maria dE loUrdES HErcUlaNo corrEa 10359111
Maria dE loUrdES laMEira 36965901

Maria dE loUrdES lEiTE 10193111
Maria dE loUrdES loBaTo corrEa 10369231
Maria dE loUrdES loBaTo dE MElo 10716211

Maria dE loUrdES MarTiNS da SilVa 4894221
Maria dE loUrdES MaToS PErEira 52239201

Maria dE loUrdES MEdEiroS PiNHEiro 4182111

Maria dE loUrdES MElo cordEiro 17747401
Maria dE loUrdES MiraNda dE SoUSa 324592601
Maria dE loUrdES MoNTEiro fEiToSa 29701101
Maria dE loUrdES MoUTa PiNHEiro 8316001
Maria dE loUrdES NUNES da SilVa 33953901
Maria dE loUrdES PirES da SilVa 14391001

Maria dE loUrdES rodriGUES GoNcalVES NEVES 32154740101
Maria dE loUrdES rodriGUES GoNcalVES NEVES 37808901

Maria dE loUrdES rodriGUES SiQUEira 13473111
Maria dE loUrdES Sa MorENo SoUSa 44485501

Maria dE loUrdES SilVa 47969101
Maria dE loUrdES SilVa dE SoUSa 506638701
Maria dE loUrdES SilVa foNSEca 325851301
Maria dE loUrdES SilVa riBEiro 60546801
Maria dE loUrdES SoUZa NoBrE 11099111

Maria dE loUrdES ValE dE fariaS 10628111
Maria dE loUrdES VaScoNcEloS da SilVa 12182111

Maria dE loUrdES ViEira da SilVa 4880111
Maria dE loUrdES ViEira da SilVa 58197601

Maria dE MaGalHaES liMa 19670301
Maria dE MElo fiGUEirEdo 14908001

Maria dE NaSarE Maia SaMPaio SaNTaNa 19325901
Maria dE NaZarE aGUiar da roSa 198520101

Maria dE NaZarE alENcar 41032201
Maria dE NaZarE alVES 327050501

Maria dE NaZarE araUJo da SilVa 11212701
Maria dE NaZarE aZEVEdo SilVa 39008901

Maria dE NaZarE BENTES dE SoUSa 20445280101
Maria dE NaZarE BiTTENcoUrT SENa 17680001

Maria dE NaZarE carValHo BalTaZar 16978101
Maria dE NaZarE cESar alBUQUErQUE 14428201

Maria dE NaZarE coSTa fErrEira 10203111
Maria dE NaZarE coUTiNHo doS SaNToS 12087111

Maria dE NaZarE da coSTa SoUZa 39922101
Maria dE NaZarE da SilVa E SilVa 37380001
Maria dE NaZarE da SilVa SaNToS 57025701
Maria dE NaZarE da SilVa SoUZa 30786601

Maria dE NaZarE dE aGUiar MiraNda 34158401
Maria dE NaZarE dE oliVEira 57125301

Maria dE NaZarE dE SoUSa BarBoSa 33763301
Maria dE NaZarE diaS QUEiroZ 10726301
Maria dE NaZarE do ValE lUcaS 19307001

Maria dE NaZarE do ValE SoarES 38802501
Maria dE NaZarE doS aNJoS liNo 31953801

Maria dE NaZarE doS aNJoS oliVEira 521654001
Maria dE NaZarE doS SaNToS alMEida 36418501

Maria dE NaZarE doS SaNToS BriTo 11169211
Maria dE NaZarE fErNaNdES frEiTaS 42832901
Maria dE NaZarE fErrEira cordoVil 37664701

Maria dE NaZarE fErrEira NErY 53141301
Maria dE NaZarE fiUZa dE MElo PErEira 1083901

Maria dE NaZarE GoMES 16968401
Maria dE NaZarE liMa 16774601

Maria dE NaZarE liMa coiMBra 39749001
Maria dE NaZarE liMa da SilVa 37367201
Maria dE NaZarE liMa doS rEiS 254960101
Maria dE NaZarE liMa MENdES 21502301
Maria dE NaZarE liMa oliVEira 20299360102

Maria dE NaZarE liSTo 31111101
Maria dE NaZarE loBaTo PESSoa 72019401
Maria dE NaZarE loPES BarroS 6461111

Maria dE NaZarE MaciEl 6206111
Maria dE NaZarE MaNGaBEira PErEira filHa 2685901

Maria dE NaZarE MaToS SaNToS 59870401
Maria dE NaZarE MENdES SilVa 6794111

Maria dE NaZarE MiraNda fErrEira 3883111
Maria dE NaZarE MoraES PalHETa 8754801
Maria dE NaZarE MoraES PaNToJa 20420001

Maria dE NaZarE NErY da SilVa 3928111
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Maria dE NaZarE oliVEira MoNTEiro 37335401
Maria dE NaZarE oliVEira SilVa 16995101

Maria dE NaZarE PaiVa dE fraNca 8264111
Maria dE NaZarE PaNToJa da TriNdadE 624111

Maria dE NaZarE PENa MarQUES 4951401
Maria dE NaZarE PErEira BraNdao 45603901
Maria dE NaZarE PErEira PEdroSo 31690301
Maria dE NaZarE PErEira TorrES 48128901

Maria dE NaZarE PicaNco dE aNdradE 15013401
Maria dE NaZarE raMoS EVariSTo 37731701
Maria dE NaZarE riBEiro da SilVa 8714901

Maria dE NaZarE riQUES coSTa 12270001
Maria dE NaZarE rocHa da TriNdadE 11780111

Maria dE NaZarE rodriGUES doS SaNToS 42708001
Maria dE NaZarE rodriGUES SaraiVa 36973001

Maria dE NaZarE SaNToS da SilVa 35630101
Maria dE NaZarE SaNToS dE SoUZa 19661401

Maria dE NaZarE SaNToS do NaSciMENTo 4765111
Maria dE NaZarE SaNToS doS SaNToS 7219111

Maria dE NaZarE SaNToS TaMEr 3821111
Maria dE NaZarE SENa araUJo 29101301

Maria dE NaZarE SENa fraGoSo 35776601
Maria dE NaZarE SilVa dE aQUiNo 14517301
Maria dE NaZarE SilVa dE SoUSa 38011301

Maria dE NaZarE SilVa doS SaNToS 11995401
Maria dE NaZarE SilVa doS SaNToS 3858320201

Maria dE NaZarE SilVa E SilVa 10853111
Maria dE NaZarE SilVEira loBao 14511401
Maria dE NaZarE SoUSa MoraES 20632601

Maria dE NaZarE SoUZa 77129501
Maria dE NaZarE SoUZa 8837111

Maria dE NaZarE SoUZa cordoVil 21389601
Maria dE NaZarE VErBicaro NUNES 12663111
Maria dE NaZarE VErBicaro NUNES 8910901

Maria dE NaZarE XaViEr dE oliVEira 23604701
Maria dE NaZarETH BraNdao GUEiroS 12589111
Maria dE NaZarETH BraNdao GUEiroS 14396001
Maria dE NaZarETH MarTiNS BaSToS 10695221
Maria dE NaZarETH MarTiNS BaSToS 39378901
Maria dE NaZarETH PaNToJa PaUXiS 11485111
Maria dE NaZarÉ da SilVa caSTro 53410201

Maria dE SoUSa araGao 49841601
Maria dE SoUSa raMoS 37872001
Maria dE SoUZa alVES 39160301

Maria dE SoUZa liMa BraGa 9178111
Maria dEoliNda fErNaNdES GoNZalEZ 34432001

Maria dEUSariNa da SilVa caNTo 23920801
Maria diaS PErEira 47738901

Maria dilMa BEZErra VicTor 58849001
Maria dilMa doS SaNToS SilVa 20422900101
Maria dilMa TEiXEira aNaiScE 65108701
Maria diNa cHaGaS dE SoUSa 59576401
Maria dioNEa MoTa coElHo 9773221

Maria do aMParo cEZar riBEiro 33939301
Maria do aMParo lEiTE fErrEira 47919501

Maria do carMo aTaidE 326466101
Maria do carMo BElo ValENTE 40080701

Maria do carMo cardoSo QUarESMa 78429001
Maria do carMo coSTa 20709801
Maria do carMo cUNHa 32233401

Maria do carMo da coSTa coElHo 3570111
Maria do carMo dE liMa oliVEira 8607111
Maria do carMo ESTEVES ViEira 20967801

Maria do carMo fariaS MoNTEiro 60738001
Maria do carMo fEio rodriGUES 62925101

Maria do carMo fErrEira dE aBrEU 9000111
Maria do carMo fErrEira fiEVEZ 32079001
Maria do carMo fErrEira GoMES 59440701

Maria do carMo fErrEira oliVEira 319573201

Maria do carMo fErrEira PaNToJa 20395501
Maria do carMo foNSEca fErrEira 34548201

Maria do carMo GUiMaraES dE aSSUNcao 11304111
Maria do carMo liMa da SilVa TaVora 8753111

Maria do carMo MacEdo BarBoSa 50784901
Maria do carMo MarTiNS MoNTEiro 49599901
Maria do carMo MENEZES da SilVa 26410501
Maria do carMo MESQUiTa coUTo 15045201

Maria do carMo NoGUEira 39343601
Maria do carMo PaUliNo aZEdo 25613701
Maria do carMo PErEira GoMES 21122201
Maria do carMo rEiS dE fariaS 52685101
Maria do carMo riBEiro SodrE 29436501

Maria do carMo rodriGUES dE frEiTaS 32986001
Maria do carMo SaMPaio faro 31367001

Maria do carMo SoUZa da SilVa 7869111
Maria do cEo MoNTEiro NEVES 64109001
Maria do cEo raMoS PErEira 15145901

Maria do cEU do NaSciMENTo SoUSa 35117201
Maria do ESPiriTo SaNTo coSTa dE SENa 2631111

Maria do ESPiriTo SaNTo riBEiro dE SoUZa 27470401
Maria do liVraMENTo corrEa riBEiro 12924111

Maria do liVraMENTo coSTa do roSario 8692111
Maria do NaSciMENTo SoUSa 64433101
Maria do o oliVEira TaVarES 319485001

Maria do PErPETUo S c da SilVa 59910701
Maria do PErPETUo Socorro BorGES coSTa 10011001
Maria do PErPETUo Socorro coSTa aMaral 3823111
Maria do PErPETUo Socorro rEdiG Garcia 9322001

Maria do PErPÉTUo Socorro SoEiro fErrEira 533184601
Maria do Pilar loPES dE SoUSa 54632101

Maria do roSario carValHo da SilVa 59637001
Maria do roSario dE carValHo SodrE 2200111

Maria do roSario PiNTo PErEira 325622701
Maria do roSario rocHa da SilVa 60064401
Maria do Socorro caSTro corrEa 7327111
Maria do Socorro coSTa E SoUZa 9024701

Maria do Socorro diaS 4531401
Maria do Socorro diaS JUca 1870380101

Maria do Socorro doia daMaSo 32153500101
Maria do Socorro doS SaNToS riBEiro 35930001

Maria do Socorro EVaNGEliSTa BaliEiro 72623001
Maria do Socorro frEiTaS caMPoS 507062701
Maria do Socorro liSBoa PiMENTEl 25917901
Maria do Socorro MacEdo BarBoSa 2941111
Maria do Socorro MacEdo BarBoSa 8186801
Maria do Socorro Marcal TENorio 11707111

Maria do Socorro MElo SoUZa 6294221
Maria do Socorro MoUra 58076701

Maria do Socorro oliVEira da SilVa 5345271
Maria do Socorro oliVEira QUadroS 52146901
Maria do Socorro PaNToJa da SilVa 42883301

Maria do Socorro PErEira 517003601
Maria do Socorro PErEira coSTa 33710201
Maria do Socorro PErEira coSTa 33710202

Maria do Socorro PiNHEiro do NaSciMENTo 32668930101
Maria do Socorro PiNTo ValoiS 6024111

Maria do Socorro riBEiro doS SaNToS 10342111
Maria do Socorro riBEiro PaNToJa 11526601
Maria do Socorro rodriGUES loPES 1237060102

Maria do Socorro ScErNi 15162901
Maria do Socorro ScErNi 15162902

Maria do Socorro SilVa fErrEira 8051901
Maria do Socorro SoUSa da SilVa 26724401
Maria doMiNGaS SaNToS da SilVa 70098440101

Maria doMiNGaS TaVarES 26221801
Maria doraci dE araUJo caldaS dE alMEida 54880401

Maria doS aNJoS coSTa 10692501
Maria doS iNocENTES coElHo fUrTado 54669001
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Maria doS PraZErES MoraiS criSTo 7928601
Maria doS rEiS GUSMao da coSTa 19759901

Maria doS rEiS loBo da SilVa 5648111
Maria doS SaNToS arEia GodiNHo 47746001

Maria doS SaNToS NEVES 511529901
Maria doS SaNToS SaraiVa 5032111
Maria doS SaNToS SiQUEira 18977401

Maria dUlciNEa dE VaScoNcEloS riBEiro 75372601
Maria dUlciNEa SErra lUZ 5211241

Maria dUlcirENE da cUNHa SaNTaNa 50741501
Maria EdalicE dUarTE MorEira 1136241

Maria EdilcE SaNTaNa ToMaZElli 28110701
Maria EdiTE foNSEca PardiNi 1980101
Maria EdiTE MENdES MorEira 511812301

Maria EdNa fErrEira 39699001
Maria EdUarda alMEida fErrEira 571743580202

Maria EdUarda da PaiXao liMa 12333221
Maria EdUarda dE SoUZa PiNHo 541905570104
Maria EdUarda riBEiro TEiXEira 571985280101

Maria ElaicE GoMES 22265801
Maria ElENa SaraiVa SaNToS 37448201

Maria Elidia PiNHEiro GoNcalVES 5269111
Maria EliElZa BarBoSa da foNSEca 53774801

Maria EliETE dE aBrEU liSBoa 34428102
Maria EliSaBETE daS NEVES PErEira 34025101

Maria EliZaBETH rodriGUES BarriGa 539698001
Maria EliZaBETH SaNToS coNSTaNTE 9780201

Maria EliZaBETH SilVa da SilVa 29700301
Maria EliZia laMEira MENiNEa 517463501

Maria ElZa MorEira 20315701
Maria EMilia dUarTE HaGE 203111601

Maria EMiliaNa dE alMEida BraGa 37684101
Maria EMiliaNa NUNES liMa 837980101
Maria ENi aVElar BoTElHo 505464801

Maria ErNESTiNa doS SaNToS 4235221
Maria ESTEla MarTiNS 35988201

Maria ESTEla MoraES doS SaNToS 20674101
Maria ESTEla riBEiro NaZarENo 517204701
Maria ESTEliTa liSBoa fErrEira 64074301

Maria ESTEr SoUZa liMa 11275501
Maria ESTHEr doS SaNToS MaToS 10147801
Maria EUGENia PErEira da rocHa 22924501

Maria EUlalia PErEira  MoTa 10702111
Maria EUNicE da SilVa coSTa 5431111

Maria EUNicE doS aNJoS BraVoS 48865802
Maria EUNicE VEra crUZ MoNTEiro 1098701

Maria EUNicE VilHENa 7362221
Maria EUrli SaNToS alMEida 45581401

Maria EVaNGEliSTa dE SoUSa SaNToS 20658001
Maria EXPEdiTa da coNcEicao 12896111
Maria faTiMa MoNTEiro raBElo 34032401
Maria fEliX caBral dE aNdradE 9428501
Maria fErNaNdES doS SaNToS 517369801

Maria fErrEira da SilVa i 15141601
Maria fErrEira dE SoUSa VaScoNcEloS 5706111

Maria fErrEira SalES 6147111
Maria filoMENa MElEM BraGa 5139001

Maria firMiNo dE oliVEira 6474111
Maria forTUNaTa dE MElo raBElo 29099801
Maria fraNciSca cordEiro liMa 33271201

Maria fraNciSca doS SaNToS fErrEira 572318060102
Maria fraNciSca SoarES da PENHa 5230700101
Maria GalVao aNdradE dE araUJo 6223501

Maria GaUdENcia SoUZa NUNES 5204111
Maria GENi carValHo SoarES 43085401

Maria GEorGETE SaraiVa da coNcEicao 37425301
Maria GEorGETE WalfEdo PESSoa 26330302
Maria GEorGiNa dE MoUra raBElo 10733602

Maria GEoVaNa alVES SoarES 12802271

Maria GErciNa caSTro do roSario 7892101
Maria GlaiS PirES dE BriTo 7077111

Maria GloriNHa da SilVa frEiTaS 4214111
Maria GoMES da SilVa 39057701

Maria GoMES faial 35031101
Maria GoMES fErrEira 28357601

Maria GoNÇalVES da SilVa 11164111
Maria GorETi alVarENGa 50973800101

Maria GorETTi foNSEca Vidal 26995601
Maria Graci TaVarES PiNHEiro 55051501

Maria GraciETE cHaVES dE oliVEira 39580301
Maria GraciETE SaNToS MorEira 55389101
Maria GUioMar GoNcalVES SErra 5553111

Maria GUioMar ViEira 24867301
Maria HElENa alVES liNS 5722111
Maria HElENa alVES liNS 75980501

Maria HElENa aUTraN MacHado dE PadUa coSTa 1887121
Maria HElENa BarrETo roSa 33616501
Maria HElENa coTa TaVarES 66717001

Maria HElENa da rocHa ModESTo 12842111
Maria HElENa dE frEiTaS 30763701

Maria HElENa dE liMa frEiTaS 60098901
Maria HElENa doS SaNToS loPES 11821401
Maria HElENa foNSEca dE araUJo 33456530103

Maria HElENa fraNco THiErS 775850104
Maria HElENa loBaTo coElHo 55666101
Maria HElENa MarTiNS GaMa 4529111

Maria HElENa MoraiS da SilVa 41404201
Maria HElENa NEVES PErEira 409001

Maria HElENa oliVEira da crUZ 18787901
Maria HElENa rodriGUES MoraES 323659502

Maria HElENa rodriGUES rEiS 29345801
Maria HElENa SErrao da SilVa 59424501

Maria HElENa SoUSa do NaSciMENTo 512017901
Maria HElENa SoUSa doS aNJoS 21989401

Maria HElENa VicENTE NaSciMENTo 14995001
Maria HEloiSa MoraES doS SaNToS 28923001

Maria Hilda coSTa dE liMa 27854801
Maria Hilda doS SaNToS SilVa 11116111

Maria HoNoraTa da SilVa 17686901
Maria HoZaNa aNdradE dE araUJo 47945401

Maria HoZaNa PiNHEiro caBral 8756401
Maria iErEcE SaNTiaGo MENdES 34265301

Maria ilENE BaliEiro dUarTE 54013701
Maria ilMa alVES MoUra 20460901

Maria ilMa SoUZa dE SoUZa 12746111
Maria iNES dE SoUZa araUJo 45702701

Maria iNES SarMENTo 3288301
Maria iNEZ BaTiSTa alVES 51013001

Maria iNEZ rodriGUES fraGa 34143601
Maria iNEZ rodriGUES fraGa 34143602
Maria iNocENcia lEal aMador 60479801
Maria iolaNa TaVarES da SilVa 19028401
Maria iolaNda NEVES foNSEca 28957401
Maria iracilda alVES PiNHEiro 6234001
Maria iradENE da SilVa MiNa 47907101

Maria iraNilda MoUra da foNSEca 2215271
Maria irENE doS SaNToS PiNHEiro 41050001

Maria iSaBEl dE oliVEira SilVa 34338201
Maria iSaBEl SoUZa PiNHEiro 33415401

Maria iVaNEidE PENHa da SilVa 51726701
Maria iVaNETE BarBoSa do carMo 13123111

Maria iVaNilZa foNSEca loPES 26962001
Maria iVaNY rodriGUES loBao 28949301
Maria iVoNE cHaGaS dE BriTo 50532690101

Maria iVoNE doS SaNToS 50943401
Maria iVoNE GodiNHo dE MoraES 5336801

Maria iVoNETE lira fariaS 11527112
Maria iZaBEl daMaScENo PErEira 4912111
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Maria iZaBEl dE liMa fErrEira 55700501
Maria iZaBEl MENdES da SilVa 59860701

Maria iZaBEl MoNTEiro da coSTa 44728501
Maria iZaBEl NaSciMENTo riBEiro 48382601

Maria iZaBEl oliVEira GalVÃo 8680111
Maria iZaBEl rEiS MarcoliN 315509901

Maria iZaBEl riBEiro 29411001
Maria iZaBEl SoarES dE oliVEira 18978201
Maria iZaBEl SolaNo dE MiraNda 65622401

Maria JaciNTa fErNaNdES dE araUJo 517300001
Maria JaNETE alMEida MaGNo 8246111

Maria JarES alVES 35110501
Maria JoaNa GoNcalVES da SilVa 33521530101

Maria JoaNa MarQUES PiNTo 10875111
Maria JoaNa SilVa E SilVa 35466001
Maria JoSE alVES dE liMa 8015201

Maria JoSE alVES do carMo 15042801
Maria JoSE araUJo da SilVa fariaS 8816101

Maria JoSE caBral MarQUES 39959001
Maria JoSE caMPoS MoUra MElo 2741301
Maria JoSE cardoSo da SilVa 8125111

Maria JoSE carValHo BraBo dE BErNardES 558815401
Maria JoSE cHaVES dE SoUZa 97245201

Maria JoSE da coNcEicao BEZErra NEVES 20083201
Maria JoSE da SilVa 47391001

Maria JoSE da SilVa fariaS 12169001
Maria JoSE da SilVa MarQUES 30909501
Maria JoSE da SilVa PiNHEiro 5105640101
Maria JoSE daS NEVES alVES 319266001

Maria JoSE dE caSTro MariNHo 322384101
Maria JoSE dE JESUS SoUZa 321443501

Maria JoSE dE SoUSa 12178901
Maria JoSE dE SoUSa oliVEira 8392221

Maria JoSE dE VaScoNcEloS carEPa 32743810101
Maria JoSE diaS PErEira 33971701

Maria JoSE do NaSciMENTo SaNToS 50355001
Maria JoSE doS SaNToS MiraNda 11041801

Maria JoSE doS SaNToS NaSciMENTo 13311111
Maria JoSE EVaNGEliSTa da SilVa 3933111

Maria JoSE fialHo 33903201
Maria JoSE Garcia 52533201

Maria JoSE GoMES da SilVa 50347901
Maria JoSE GoMES dE liMa 11765001
Maria JoSE GoMES PaNToJa 68107501

Maria JoSE GoNcalVES do rEGo 62992801
Maria JoSE GoNcalVES oliVEira 51119601

Maria JoSE lEiTE lEliS 6809111
Maria JoSE loBaTo MElo 35571201

Maria JoSE loPES da coSTa 10601111
Maria JoSE loPES diaS 54457401

Maria JoSE MElo dE criSTo 34068060101
Maria JoSE MESQUiTa dE alcaNTara 39989201

Maria JoSE MiraNda da rocHa 12381101
Maria JoSE NaSciMENTo NaZarETH 40014901
Maria JoSE PaUliNo dE oliVEira 602271501

Maria JoSE PaZ GUEdES 14993401
Maria JoSE PErEira 48279001

Maria JoSE PErEira da SilVa 10287111
Maria JoSE PErEira da SilVa 65112501
Maria JoSE PoNTES SaldaNHa 30721101

Maria JoSE roSa dE MoUra riBEiro 8115111
Maria JoSE SaMPaio dE SoUZa 42241001

Maria JoSE SaNToS 67873201
Maria JoSE SaNToS PErEira 20354300101
Maria JoSE SiQUEira SaNToS 48025802

Maria JoSE SoarES lEal 8779301
Maria JoSE SoUSa SaNToS 44441301
Maria JoSE ViEira colarES 13001111

Maria JoSE ViEira WaNdErlEY 50779201

Maria JoSEfa dE araUJo liSBoa 319972001
Maria JoSÉ GoMES da SilVa 33655140101

Maria JUcUNdiNa MoUZiNHo da rocHa 24505401
Maria JUdiTE da coNcEicao riBEiro 40963401

Maria JUdiTE dE araUJo 64823001
Maria JUlia aMaral PiNHEiro 7605111

Maria JUlia da coSTa MENEZES 12177111
Maria JUllYa SoarES SilVa 572218210101

Maria JUrEMa carValHo carrEira 2727801
Maria lair da SilVa diaS 6577111

Maria laUra PErEira da SilVa 5646401
Maria laUriVa dUarTE MorEira 1136131

Maria lEa ParENTE cHaVES 14832601
Maria lEa ParENTE cHaVES 3315111
Maria lEdViNa MEiEr BarTH 47337501
Maria lEia loPES dE SoUZa 20309180101

Maria lEiTE loPES 67132001
Maria lEoNor froTa SaNToS 325936601

Maria lETicia PiNTo da rocHa 25040601
Maria lETicia SaNToS da coSTa 9380111

Maria liBia GoNcalVES rodriGUES 46113001
Maria lidia aGUiar PiNHEiro 49416001
Maria lidia aGUiar PiNHEiro 6397111

Maria lidia caNTE 8891901
Maria lidUiNa MarTiNS GoNcalVES SilVa 325878501

Maria liMa da SilVa 41051901
Maria liMa dE MENEZES 14476201

Maria liNdaSSUl GoMES caValcaNTE 1716111
Maria liNdolfo da SilVa 36050301

Maria loUrdES fErrEira BarBoSa 32738810102
Maria lUcia aMoriM da SilVa 631695602

Maria lUcia aMoriM do ESPiriTo SaNTo 14706001
Maria lUcia BorGES dE VaScoNcEloS dUarTE 27128401

Maria lUcia coElHo dE BarroS PErEira 10313601
Maria lUcia coElHo dE BarroS PErEira 3060111

Maria lUcia da coSTa MiraNda 54510401
Maria lUcia daVid NEVES 10041111
Maria lUcia dE alENcar 47503301

Maria lUcia dE SoUZa BarroS 68545301
Maria lUcia doS SaNToS BElEM 20420370107

Maria lUcia PEiXoTo 29871901
Maria lUcia PErEira da SilVa 36992601
Maria lUcia PErEira ricardo 19603701
Maria lUcia raBElo cHaVES 6174111
Maria lUcia raMoS oliVEira 27433001

Maria lUcia riBEiro 1979131
Maria lUcia SENa alBUQUErQUE 601816502
Maria lUcia SilVa dE oliVEira 20446410101

Maria lUcidalVa caValcaNTE NoGUEira 67904601
Maria lUcidEa riBEiro dE caSTro 16630801
Maria lUciMar fErrEira araUJo 20061101

Maria lUciNda SilVa liMa 5419782202
Maria lUciNEia do NaSciMENTo 33438301

Maria lUiZa aNGElo ZaGalo 51754201
Maria lUiZa carValHo NoGUEira 18424101
Maria lUiZa coSTa doS SaNToS 29458601

Maria lUiZa da coNcEicao SaNToS 10839111
Maria lUiZa diaS da foNSEca 11830301
Maria lUiZa diaS da foNSEca 3160111

Maria lUiZa doS SaNToS 50701601
Maria lUiZa doS SaNToS 4714111

Maria lUiZa doS SaNToS GoMES 17009701
Maria lUiZa MacEio da Graca 24240301

Maria lUiZa MacHado Prado dE SoUSa 325478001
Maria lUiZa MariNHo JorGE 59684101
Maria lUiZa MariNHo JorGE 5968920101
Maria lUiZa oliVEira cUNHa 45024301

Maria lUiZa PaiVa da SilVa fEiToSa 57583430102
Maria lUiZa PiNHEiro da coSTa 7599001
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Maria lUiZa raiol doS SaNToS 40067001
Maria lUiZa rioS alVES 23164902

Maria lUiZa SoUSa alMEida STEcEi 44956301
Maria lUiZa TaVarES BriTo 44342501

Maria lUZaMor alVES dE SoUZa 5420111
Maria lUZia aTaidE 558081101

Maria lUZia da roSa SilVa 12027111
Maria lUZia NaSciMENTo SilVa TaVEira 205897902

Maria MacEdo fErrEira 4001111
Maria MadalENa carValHo HENdErSoN 11487101

Maria MadalENa da SilVa cordEiro 325636701
Maria MadalENa dE JESUS rEiS 26687601

Maria MadalENa PiMENTEl dE SoUSa 26845301
Maria MadalENa SodrE dE MElo 12444111

Maria MadalENa SoEiro TriNdadE 33375101
Maria MadalENa ValE dE SoUSa 9785301

Maria Maia da SilVa 4352111
Maria MalfiZa faZZi diaS 14903901

Maria MalViNa MoNTEiro alVES SoUZa 42672501
Maria MarGarida dE MEdEiroS dE coElHo 2385111

Maria MarGarida doS SaNToS fUrTado 32268702
Maria MarGarida PaSSoS dE oliVEira 5424740102

Maria MarlENE araUJo TEiXEira 8000401
Maria MarlENE caSTro do ESPiriTo SaNTo 33684240101

Maria MarlENE NoGUEira da SilVa 12453201
Maria MarTa cordEiro doS SaNToS 11933111
Maria MarTa dE alMEida oliVEira 1789111

Maria MarTa oliVEira GoMES 25379001
Maria MarTiNS alVES 9731111
Maria MarY da SilVa 3795111
Maria MaToS PErEira 4998111

Maria MErcEdES doS SaNToS faGUNdES 32766201
Maria MiracY dE oliVEira liSBoa 45523701

Maria MiraNda alVES 4064111
Maria Moacira da SilVa TorrES 321908901
Maria MoNica GoUVEa dE SoUZa 33392101

Maria MoNTEiro dE frEiTaS 39736901
Maria MoNTEiro doS SaNToS 6880251

Maria MorEira BraZ dE SoUZa 53933301
Maria Nadir MaToS PErEira 37672801

Maria NaidE TEiXEira MENdES 19688601
Maria NaiZa ViEira doS SaNToS 46981501

Maria NaSciMENTo MoNTEiro 18871901
Maria NaTalia aViZ dE SoUZa 14390101

Maria NaTalicE dE JESUS VEiGa dE MElo 8356901
Maria NaTaliNa dE oliVEira carNEiro 72503001
Maria NaTaliNa frEiTaS doS SaNToS 32273301
Maria NaTaliNa VErBicaro SoarES 72601001
Maria NaTaNiaS PErEira dE BarroS 159540106

Maria NaZarE coElHo BarroS 6676111
Maria NaZarE dE BElEM BraSil BiNi 34670501

Maria NaZarE dE JESUS fErrEira 47022801
Maria NaZarE diVa araUJo 37416401

Maria NaZarE PiNHEiro MacHado 54104280101
Maria NaZarETH dE oliVEira PiMENTEl 37162901

Maria NENEM loPES aZEVEdo 48273001
Maria NEUZa PErEira da SilVa 10188111

Maria NEVES NUNES NETTo 18529901
Maria NEVES NUNES NETTo 18529902

Maria NEYla ViEira fiGUEira 17055001
Maria NilcE BEZErra SaNToS 6783111

Maria NilZE PiNHEiro 6705221
Maria NoGUEira da SilVa 27107101

Maria odiNEa dE liMa E SilVa 501082901
Maria odiNEia MoNTEiro dE oliVEira 28980901

Maria ofElHa dE SoUZa 66368901
Maria olEGaria da SilVa 27627801

Maria oliNda dE araUJo craVo 11448111
Maria olTENcia cardoSo BaTiSTa 21934701

Maria oNEidE da SilVa SaNTaNa 17809801
Maria oNEidE loBaTo NaHUM 59865801

Maria oNEidE MarTiNS dE MENdoNca 16887401
Maria oNEidE MoraES dE liMa 32814260103

Maria oNilda da SilVa 7862001
Maria oSMariNa PiMENTEl coElHo 22969501

Maria PaNToJa coSTa 20617201
Maria PEiXoTo dE SoUZa 67033201
Maria PErEira BraGaNca 16607301
Maria PErEira BraGaNca 16607302

Maria PErEira dE SoUZa fErrEira 32747560102
Maria PErEira dE SoUZa fErrEira 49396101
Maria PErEira doS SaNToS lEiTE 1141111

Maria PErEira liMa 22405701
Maria PErEira SoBriNHo 41849801

Maria PErPETUa coMEcaNHa MiraNda 33194501
Maria PETroNilla do NaSciMENTo SoUZa 9638501

Maria PiEdadE firMiNo MiraNda 56782501
Maria PiMENTEl MariNHo 4242111
Maria PiMENTEl MoUra 64612101

Maria PiNHEiro dE SoUZa 12940111
Maria PiNTo NoGUEira 66803601
Maria PiNTo PoMPEU 54688701

Maria PriScila SaMPaio dE alMEida 12904111
Maria PriScila SaMPaio dE alMEida 325355401
Maria ProTaSia PiNHEiro BaNdEira 631618201
Maria PrUdENcia rodriGUES diaS 15123801

Maria PUrESa dE SoUSa NaSciMENTo 516046401
Maria raiMUNda alMEida dE oliVEira 5421111

Maria raiMUNda BriTo aSSUNcao 54736001
Maria raiMUNda coSTa dE aMoriM 33981880102
Maria raiMUNda dE araUJo SilVa 29256701
Maria raiMUNda dE liMa coSTa 51151910102
Maria raiMUNda diaS SaNTarEM 46126101
Maria raiMUNda G dE oliVEira 29048301
Maria raiMUNda loPES riBEiro 47312001
Maria raiMUNda MElo SiQUEira 72583801

Maria raiMUNda PaNToJa dE SoUZa 3868111
Maria raiMUNda PiNHEiro laGo 10789111

Maria raiMUNda raMoS dE SoUZa 18802601
Maria raMoS da lUZ 31550130101

Maria rEGiNa SacraMENTo 15065701
Maria rEiS cHaVES 23794901

Maria rENildE BarroS dE SoUZa 28977901
Maria riBaMar cardoSo BarroSo 29028901

Maria ricardiNa flaMBoT da crUZ E foNSEca 16511501
Maria riTa alVES dE araUJo 45950001

Maria riTa BarroSo JEroNiMo 38473901
Maria riTa BEZErra dE SoUZa 6950111
Maria riTa GoMES fErrEira 3986111
Maria roci alVES da rocHa 638046801
Maria rodriGUES dE SoUZa 64686501
Maria rodriGUES dE SoUZa 8720111
Maria rodriGUES MacHado 28295201
Maria rodriGUES SaPUcaia 52578201

Maria roSa carValHo caSTro 8958111
Maria roSa doS SaNToS SoUSa 20418710101
Maria roSa doS SaNToS SoUSa 50732601

Maria roSa faVacHo PErEira liMa 38690101
Maria roSa MoraES filGUEira 54713101

Maria roSa PiNHEiro BraGaNca 3750111
Maria roSa rodriGUES doS aNJoS 6524111

Maria roSa SarMENTo PErEira 11181301
Maria roSa SarMENTo PErEira 2509070199

Maria roSElY VaScoNcEloS 13441111
Maria roSilda MENEZES 28260001

Maria roSiNEidE dE liMa do ESPiriTo SaNTo 13000111
Maria roSiNETE PErEira loPES 1005121

Maria roZariTa da SilVa riBEiro 12680111
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Maria rUBENiTa da coSTa 9396121
Maria Safira BraZ dE liMa 2281221

Maria SalETE araUJo dE oliVEira 33448000107
Maria SalETE dE oliVEira riBEiro 26219601

Maria SalETE loPES fErrEira collarES 50595420203
Maria SaloME cardoSo liBorio 4198111

Maria SaMPaio da SilVa 23677201
Maria SaNTaNa dE oliVEira 5674111

Maria SaNTaNa MacHado cUNHa 25621801
Maria SaNTaNa SalGado da rocHa 5174111

Maria SaNTaNa SaNToS da SilVa 26105001
Maria SaNTiaGo dE QUEiroZ 14388001
Maria SaNTiaGo dE QUEiroZ 5896111
Maria SaraH GoES NEGrao 174001

Maria SEBaSTiaNa SoarES caldaS 33761840101
Maria SElMa da SilVa MoNTEiro 315227801

Maria SElMa MoNTEiro SilVa 46714601
Maria SErafiM do NaSciMENTo rocHa 54432901

Maria SilVa doS SaNToS 10845111
Maria SilVa loBaTo 13562111

Maria Socorro araUJo oliVEira 11067101
Maria Socorro dE SoUZa 12498111

Maria SofHia liVraMENTo dE liMa 5441111
Maria SolEdadE PirES da SilVa 8976111

Maria SoUZa dE alMEida 30115901
Maria SUEli da SilVa SaNToS 33693070102

Maria SUEli riBEiro 20939201
Maria SUElY da SilVa SoarES 67682901

Maria SUZaNa TEiXEira 540184401
Maria SUZETE NUNES TaVarES 528235702

Maria TElMa da SilVa daMacENo 2457121
Maria TENorio doS SaNToS 59866601

Maria TErEZa MarTiNS GoMES 13535111
Maria TErEZa MEirElES caldaS 52220101
Maria TErEZa MiraNda araUJo 8965601
Maria TErEZa NoroNHa KoUrY 41396801
Maria TErEZa PorTal fraNco 506318301

Maria TErEZiNHa cUNHa 26597701
Maria TErEZiNHa daS cHaGaS craVo 322505401

Maria TErEZiNHa dE MoraiS GoNcalVES 26332001
Maria THErEZiNHa BarroS SaMPaio 795111

Maria TriNdadE cardoSo Barra 504122801
Maria TriNdadE do NaSciMENTo 15118101

Maria TriNdadE roSario dE MoraES 32809000101
Maria ValdErEZ araUJo 46965301

Maria ValdiSa da coSTa PErEira 603485301
Maria ValENTiNa MaTaraZo NEVES oliVEira 541949810101

Maria ViEira dE JESUS 9957111
Maria VirGiNia corrEa 664121

Maria VirGiNia corrEa SaaVEdra 508276501
Maria ViTaliNa da SilVa JorGE 54426401
Maria ViToria coSTa cardoSo 6272221
Maria ViToria dE MElo fraNÇa 8747111

Maria WaldETE TEiXEira NoVaES 9624111
Maria WilMa TaVarES dE MoraES 52767001

Maria YEda dE MEdEiroS fErNaNdES 15060601
Maria YoNE coSTa lEal 541842260101

Maria YUri TaKaNo 41839001
Maria ZariTa SaNTaNa Naiff fUrTado 536992401

Maria ZElia BarrETo dE carValHo 15095901
Maria Zila da crUZ dE caSTro 22931801

Maria Zilda da coSTa 26423701
Maria ZiTa Gaia doS rEiS 44975001

Maria ZoliMa PorTilHo da SilVa 55032901
Maria ZUlEidE da SilVa fErrEira 20228201

MarialBa da SilVa daNTaS 11575111
MarialVa daS NEVES SoUZa 3745111
MarialVa dUarTE dE PiNHo 1722111

MariaNa arlETE dE lacErda SaNToS 49418601

MariaNa dE oliVEira lEiTE 33644370101
MariaNa SaNToS VaZ ViGliaNTE 30758001
MariaNa SaNToS VaZ ViGliaNTE 6245111

MariaNo QUEiroZ dE araUJo 9265111
MaricEliS PErEira ValENTE 55276301

MaridalENa aZEVEdo coSTa BriTo 54453101
MaridalENa aZEVEdo coSTa BriTo 5455460101

MaridalVa MoNTEiro coSTa 50600101
MariETa coNcEicao doS rEiS 56402801
Marilda dE SoUZa fErrEira 11156111
Marilda dE SoUZa MarTiNS 3412221

Marilda GoNcalVES da crUZ 11258111
Marilda GoNcalVES da crUZ 31666001

Marilda PiNTo dE SoUZa 7869701
MarildE fEliX dE QUEiroZ 7946401

MarilENa carMoNa SaNToS SilVa 685111
MarilENa carMoNa SaNToS SilVa 685112

MarilENE araNHa dE caSTro 10228111
MarilENE carliNda dE liMa alVES 540092902

MarilENE cHaVES dE oliVEira 10057111
MarilENE NUNES da SilVa 34747701

MarilENE rodriGUES GoMES 30972901
MarilENE rodriGUES GoMES 30972902
MarilENE rodriGUES loBaTo 46385001

MarilUcE carValHo diaS 28093301
MarilZa dE aMoriM loPES 2111111

MarilZa NaZarE MarTiNS da SilVa 32179730102
MarilZa NaZarE MarTiNS da SilVa 46962901

MariNa  ElZa liMa BarroSo 9657111
MariNa da SilVa laGo 7470111

MariNa da SilVa NUNES 8811111
MariNa fEiToSa ViTaliNo 541883260203

MariNa HElENa liSBoa BarBoSa 58448780203
MariNa liMa dE SoUSa 32272501

MariNa rodriGUES TaVarES 516108801
MariNa SardiNHa dE oliVEira 64779901

MariNaldo rodriGUES dE BarroS 339285601
MariNalVa da SilVa PErEira 26446601
MariNalVa GoMES da rocHa 10465111
MariNalVa GoMES da rocHa 10465113
MariNalVa rodriGUES liMa 8637111
MariNEidE corrEa Barra 6982111

MariNEidi SiQUEira do ESPiriTo SaNTo 53250901
MariNES faTiMa fErrEira MarTiNS 6043111

MariNETE da rocHa BraNco 19083701
MariNETHE lUZia Garcia dE oliVEira 8540111

MariNHa alVES dE SoUZa 35675101
Mario BarBoSa da lUZ 7220900103
Mario da SilVa PiNTo 337060701

Mario doS SaNToS 556008001
Mario doS SaNToS SilVa 339895101
Mario fErNaNdES coElHo 1585111

Mario fErNaNdo MarQUES PiNTo 6399111
Mario fErrEira da coSTa 8036111

Mario fErrEira dE oliVEira 189901
Mario fErrEira doS SaNToS 10678111

Mario JorGE coSTa da SilVEira 339612602
Mario laErcio MarTiNS alVES 340556701
Mario PiNHEiro doS SaNToS 339817001

Mario SaNToS PiMENTEl JUNior 504695502
MariSa fErrEira da coSTa SoUSa 14502501

MariSa NErY da SilVa 33007801
MariSE EUfraSia rodriGUES 64577001

MariSE loPES NUNES 324412101
MariSSaNTa doS PraZErES dE carValHo 20276400102

MariSTElla da SilVa 18933201
MariZETE MUNiZ BaNdEira 44753601
MariZETH PErEira da SilVa 42446301
MarlEi GoNcalVES PErEira 8411111
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MarlENE da PaiXao NaMiaS 14488601
MarlENE dE dEUS TaVarES da SilVa 519495401

MarlENE fEliPPE aSSUNÇÃo 32185001
MarlENE fEliPPE aSSUNÇÃo 32185002

MarlENE Maria MarTiNS fErrEira 7722111
MarlENE MarialVa TEiXEira 12249111
MarlENE MarTiNS PErEira 53566401
MarlENE MiraNda PErEira 52422001
MarlENE NaSciMENTo roSa 11505302

MarlENE PaNToJa diaS 19699101
MarlENE SoUZa BoNfiM 18747001

Marli WalfrEdo MacHado 48287001
Marli WalfrEdo MacHado 48287002

MarliNa d MorEira 1136251
MarlUcE BiTar dE MESQUiTa 3055111

MarlUcE criSTiNa doS SaNToS NaSciMENTo 327000103
MarlUcE PiNHEiro MiraNda 41287201

MarlUcE riBEiro loiola loUrENÇo 11058111
MarlY do Socorro daNTaS dE SoUZa 202225701

MarlY PErEira loPES 508842901
MarlY PErEira loPES 9318111

MarTa BarroS SaNToS 31223101
MarTa GENU dE SoUZa 33357301

MarTiNa cUSTodia diNiZ da coSTa 31981301
MarTiNHa TEodora cUNHa da SilVa 20189801

MarTiNHo alMEida doS SaNToS 5286090102
MarTiNHo doS SaNToS MaciEl 327029701
MarTiNHo SoarES MoNTEiro 2210230101

MarTiNS MarQUES dE oliVEira 66574601
MarY caSTro cErVEira dE BriTo 13597111

MarY criSTiNa SoUZa frEiTaS 19797101
MarYlUrdES dE NaZarE PiNHEiro 632005801

MaTEUS carloS liMa do ESPiriTo SaNTo 337683401
MaTEUS dE QUadroS NicolaU 55998060102

MaTHEUS SoarES GalVao 8979321
MaTHildE dE oliVEira MElo SaNTaNa 19045401

MaTildE aZaVEdo da SilVa 7640111
MaTildE dE alMEida 62805001

MaTildE PErEira GoUVEia 21858801
MaUra lUZ da SilVa 503950901

MaUricEa SEriQUE carNEiro 14844001
MaUricEa SEriQUE carNEiro 14844002
MaUricio PiNHEiro rEZENdE 338550701

MaUro alMEida do ValE JUNior 5723258401
MaUro SEBaSTiao cordEiro GUiMaraES 6795231

MaUro SErGio MarQUES SilVa 527060001
MaX da coSTa fraZao 571884890102
MaXiMUS SoarES SilVa 572218210102

MEciaS SilVa BriTo 559815001
MEirE dioGo NUNES 879221

MElETiNo da SilVa ValE 334689701
MElQUiadES JUSTiNiaNo da SilVa 20837001

MENESio MiraNda BriTo 12165701
MEriaM dE caSTro MalcHEr 35574701

MEriaM SoarES SoEiro 13488111
MEriaN oTaVia MarQUES dE SaNTaNa 39261801

MErKESEdEK rocHa da SilVa 570018301
MidiaM GUariTa da SilVa 30611801

MiGUEl aNToNio diaS MElo 337163801
MiGUEl carloS da SilVa 5219111
MiGUEl cEZario da SilVa 202638401
MiGUEl cHaVES fraNco 12004111
MiGUEl cHaVES PErEira 204066201

MiGUEl GalVÃo doS SaNToS 3173900101
MiGUEl MENdES BarBoSa NETo 7892111

MiGUEl MoNTEiro loBaTo 335503901
MiGUEl PiNHEiro dE MElo 199111

MiGUEl TriNdadE dE fErrEira QUEiroZ 9697111
MiGUEliNa GUiMaraES SaNTaNa corrEa 39771701

MildEr raiMUNdo falcao dE carValHo JUNior 516460501
MilENa ValEria liSBoa BarBoSa 58448780201

MilENE GaMa aNdradE 5623111
MiliTa aMMES 201044501

MiliTaNa dE oliVEira PaNToJa 9393901
MilToN fariaS 335151301

MilToN MaNoEl ToTTE Maia 1053111
MilToN MoNTEiro riBEiro 550267502
MilToN MoraES fErrEira 340169301

MilToN PaNToJa 11441111
MilToN rodriGUES doS SaNToS 203675401

MilToN SEVEriNo da SilVa 6864170102
Miraci da SilVa carValHo 8809901

Miraci MoraiS da SilVa alVES 51447001
MiracY dE dEUS Sa araUJo 33017501
MiracY SaNToS doS SaNToS 7681111

MiraMar do NaSciMENTo alVES 36432001
MiraMar GriMoUTH EliS 11295111

MiriaM araUJo do carMo 52188401
MiriaM dE SoUZa NEVES SaNToS 45614401

MiriaN ViEGaS carValHo 7774111
MirNa Maria cardoSo da SilVa 24734001
MirTES daS NEVES fiGUEirEdo 52738601

Moacir VoGado aBadESSa 14805901
ModESTo GoNÇalo dE SoUZa 10749111

MoiSES loPES 521036401
MoNica dE NaZarE diaS aZEVEdo 5717387103

MoSariNa alVES dE oliVEira 12016111
MYriaM arcEliNa da SilVa 29346601
NaBiH dE oliVEira SaliM 34209201
NadYa PiNHEiro PaNToJa 10005601

NaGiB rodriGUES dE liMa 6694111
NaidE BaTiSTa fErrEira 849111

NaidE da coNcEicao MoUra GUrJao 315371101
NailcE NÉ da SilVa 55773570102

Nair BEcKMaN SaldaNHa dE SoUZa 11017501
Nair da coSTa coSTa 9876221

Nair da SilVa rodriGUES 16908001
Nair fErrEira TElES 553158601

Nair NEVES 15239001
Nair PiNHEiro caMarao 7275111

Nair PoMPEU araUJo 53935001
Nair SoBriNHo dE MESQUiTa 48922001

NaiSa MoraES fErrEira 12840111
NaiZE NaZariNa PiNTo MarQUES fErrEira 16421601

NaNETi dE araUJo GUiMaraES 1418401
NarciSa corrEa dE BriTo 15218801
NarMEN Garcia dE MoraES 21491401

NaSario GoMES doS SaNToS 338131501
NaTal aBrEU Vila NoVa 506160101

NaTaliNa dE JESUS MoNTEiro doS SaNToS 18224901
NaTaliNa rodriGUES da SilVa 33333601

NaTaNaEl corrEa lEiTE 337929901
NaY SilVa doS SaNToS 5905111

NaZarE cardoSo da SilVa 9780111
NaZarE da SilVa fErrEira 60572701

NaZarE do Socorro BENJaMiN lEal 53550801
NaZarE do Socorro da SilVa cHaVES 510121202

NaZarE liNcolN NaVarro fErrEira 18167601
NaZarE SEVEriNa PiMENTEl dE araUJo 20619901

NaZila MoNTEiro da SilVa 39446701
NaZira SilVa dE SoUSa 50121201

NEdi dE SoUZa oliVEira carValHo 5821820101
NEHEMiaS NaSciMENTo da SilVa 335887901

NEida PaES coSTa 32738810103
NEidE alVES doS SaNToS 67124001
NEidE da GaMa oliVEira 15172601
NEidE doS SaNToS rEGo 17743101

NEidE GoMES TEiXEira MariNHo 15181501
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NElMa SilVa do NaSciMENTo 3713510101
NElSa cardoSo dE liMa 64872801

NElSoN da SilVa 3229030101
NElSoN dE fiGUEirEdo riBEiro 518686203

NElSoN MENdES SoUZa 2433100101
NElSoN NaZarENo NEVES 32016350101

NElSoN SoarES MoraES filHo 4856910101
NElY BEZErra PEdroSa 15219601

NElY MENEZES do aMaral 30618501
NElYo doS SaNToS PErEira 559735801

NEocY MacEdo dE JESUS 23370601
NErcila SoarES dE araUJo 8016111
NErcY SaraiVa da coSTa 34546601

NEriNa oliVEira caSTro dE MaToS 64573701
NEriTa GoMES daVi 41894301
NEriTa liMa diaS 31592301

NEriTa MaTiaS dE GoiS 50612501
NEUricE SoUSa da SilVa 15165301
NEUSa coSTa dE SoUSa 68009501

NEUSa da SilVa PiNHEiro 34454001
NEUSa KiMiE HoriBE 8772601

NEUSa SoUSa PErEira rUa 10141111
NEUSiMar riBEiro carValHo liMa 27782701

NEUZa araUJo doS SaNToS 11237111
NEUZa cHaVaNTE NoGUEira 40372501

NEUZa cUNHa dE BriTo 7876001
NEUZa daNTaS BarBoSa 37356701

NEUZa dE liMa MaGalHaES 39820902
NEUZa dE liMa MaGalHaES 7199111
NEUZa doS SaNToS MoUra 9600111

NEUZa Maria GoNZaGa da SilVa 67038301
NEUZa NaSciMENTo da SilVa 54953420102
NEUZa NaSciMENTo da SilVa 549663401

NEUZa TaVarES dE MoraES ViEira 630711601
NEWToN diaS 10532111

NHariTa da SilVa cardoSo 1686121
Nialdo diGEr TaBoSa 6251111

NicE Maria fariaS cordoVil 12629211
NicolaS ViNiciUS SaNTaNa da SilVa 615570205

NicolE Maia PiNHEiro 13646221
NicoliNa aBadE BraGa PErEira 1669221

NiEda BEZErra dE alMEida 54073001
NilcE dE carValHo MorEira 8104301

NilcE Maria dE NaZarE MEdEiroS 36879201
NilcE Maria dE SoUSa EliaS 50388601

NilcElia Maria daVid TEiXEira 50202470101
NildE do cEU TEiXEira dE araUJo 15208001

Nilo PErEira MaToS 513922801
NilSoN fErrEira MoNTEiro 1198650101

NilToN coSTa dE araUJo 335494601
NilToN SErGio SilVa dE SoUZa 52649280201

NilToN SilVa daS NEVES 6089502
NilZa cordEiro dE oliVEira 36027901

NilZa raiMUNda SarMENTo XErfaN 40075001
NiNa Maria dE SoUSa loPES 38280901

NiNa Maria QUEiroZ dE carValHo 489170101
NiNa Maria QUEiroZ dE carValHo 51702002

NiNa rodriGUES doS rEiS 35434101
NiValdo fraNca GoMES 8807111

NiValdo MorEira da cUNHa 519559401
NiZoMar MoNTEiro da coSTa 11566111

NoElY lEiTE riBEiro 10050511
NoEMa MarcEliNo MarQUES da SilVa 73066101

NoEME NEVES doS SaNToS 38329501
NoEMia alVarEZ da SilVa 64603201
NoEMia BaliEiro da SilVa 64770501
NoEMia da crUZ PaNToJa 4169291
NoEMia doS SaNToS diaS 32513901

NoEMia SalES GoMES 2084111

NorBErTo PErEira da SilVa 13658111
NorMa BaTiSTa corrEa 1009270101

NorMa dE aZEVEdo GUilHoN 2630111
NorMa GErHardT BEZErra 603256702
NorMa lidia MaciEl MaToS 571967150101

NorMa lUcia dE caMPoS 5098901
NorMa Maria da SilVa ViaNNa 10331111
NorMa Maria da SilVa ViaNNa 2749901

NorMa NaZarE fErNaNdES dE MaToS 19784001
NorMa SUElY BarBoSa dE VaScoNcEloS 10791301

NUBia MENdoNca doS SaNToS 25012001
ocEaNira riBEiro dE frEiTaS 322677801

odacY MaciEl GoMES 201055001
odalEa NoNaTo dE liMa 19508101

odario GoNcalVES dE aBrEU 73187001
odEliTa da SilVa SEaBra 517178401

odENicE doS SaNToS BriTo 50107701
odETE dE araGao BarBoSa 30940001
odETE doS SaNToS crUZ 5749502
odETE fraNÇa oliVEira 49129201

odETE oriGUElla alarcao dUarTE dE oliVEira 23210199
odETE SaNTaNa doS SaNToS 10859601
odETE SoarES dE frEiTaS 12910111
odETE ViEira dE MESQUiTa 10807301
odETHE MiraNda da SilVa 77802801

odiclEa doS SaNToS rEBElo NEVES 15367201
odila MarTiNS rEiS 4911231

odilardo dE aNdradE E SilVa 7594111
odilETE GoMES do ValE 541890620102

odilSoN aNToNio SilVa PicaNco 3022440101
odilSoN TadEU Sa dE PaiVa 49225601
odiNEa Maria loBaTo Prado 48894101

odiNEa MoNTEiro do NaSciMENTo 9659801
odiNEia dE oliVEira GoNÇalVES 75823001

odiNÉa do carMo SilVa da coSTa 918208090199
odiNÉia da SilVa riBEiro 35011701

ofElia rodriGUES da SilVa 6487401
olaVo da SilVa QUadroS JUNior 520391001

olaVo riBEiro dE BarroS 200822002
olGa cHaVES doS SaNToS 1078201
olGa NEVES dE aNdradE 15365601
olGa PaiVa MErGUlHao 1778730102

olGa SUEli riBEiro dE caSTro PUGa 9842601
olGariNa aMador daMaScENo 45200901

olGariNa cardiNS PiNTo 11146111
olGariNa da SilVa BoTElHo 19864101

olGariNa raiMUNda cariPUNaS dE Sa 15272201
olGariNa raMoS da SilVa E SilVa 49364301

oliNda cUNHa MENdES 600469501
oliNda GoMES doS SaNToS 54448501
oliNda GUiMaraES falcao 506640901
oliNda PiNHEiro ViaNNa 6339090301

oliNda rocHa dE aSSUNcao 28890001
oliNda SalHEB dE oliVEira 6587111
olira alVES fEiToSa rEiS 45819801
oliVal da SilVa BaliEiro 9222302
oliVar MoNTEiro NoNaTo 2984680102

oliVia do NaSciMENTo araUJo 16760601
oliVia MacHado E SilVa VilHENa coSTa 49913701

oliVia Maria dE araUJo frEiTaS 8380111
oliVia MErcES dE SoUZa MaGalHaES 16499201

oliVia MorEira do NaSciMENTo 11209111
oliVioMar SoUSa BarroS 340750001

olVacio dE JESUS faVacHo doS raMoS 335479201
oMalEa BaSToS da SilVa 33906701

oNEidE alVES dE liMa E liMa 17456401
oNEidE arGolo da SilVa 40620101

oNEidE da coNcEicao QUEiroZ VaScoNcEloS 2780111
oNEidE oliVEira foNSEca 1297111
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oNEidE PacHEco diaS 7261111
oNEidE riBEiro da SilVa 41928101
oNEidE SoarES ViEira 49432101

oNElY Maria NaSciMENTo ElErES 30944301
oNElY Maria NaSciMENTo ElErES 5088111

oPTaciEl SiZiNaNdo PiNHEiro 203398401
oradiS da coSTa PaNToJa 31951101

oraNicE doS SaNToS Garcia 9411111
orBENE SUElY PiNHEiro SaNTaNa 8854401

orcirEMa coElHo Poca 21832401
orlaNda da SilVa BriTo 16593001

orlaNda rodriGUES alVES 75207001
orlaNdiNa araUJo TEiXEira 13168111
orlaNdiNa dE SoUZa oliVa 321585701
orlaNdiNa liMa MEiGUiNS 319574001

orlaNdiNa rodriGUES doS SaNToS 29743701
orlaNdiNa TaBoSa da SilVa 32441801

orlaNdiNo rodriGUES ViEira dE MaToS 315896901
orlaNdiNo rodriGUES ViEira dE MaToS 50694750201

orlaNdo BaraTa PaNToJa 7515100101
orlaNdo dE MElo E SilVa 308343801
orlaNdo GalVao NEGrao 2094002
orlaNdo SiMoES fariaS 204071901

orMaNdiNa caMPElo NaSciMENTo 12952111
orMEZiNda ViEira doS SaNToS 19087001

orMiNio daS NEVES rocHa 334561001
oScar dE liMa BaHia 3975390101

oScar raMoS 33338701
oScariNa da SilVa cardiaS 11730111
oScariNa lEal GoNcalVES 9476111
oScariNa SoUSa MENdES 9886111

oScariNa SoZar coNcEicao 46682401
oSEaS doS SaNToS 322064801

oSMar da SilVa crUZ 334560201
oSMar JoSÉ SilVa dE SoUSa 9613111
oSMar MElo PaScoal JUNior 5717387201
oSMariNa da coSTa SaNToS 504106601
oSMariNa da SilVa BaraTa 45301301

oSMariNa dE MoNTEiro rodriGUES 6757111
oSMariNa fEliPE MaNGaS GUErrEiro 15350801

oSMariNa HaGE BarBoZa 32933901
oSMariNa lEiTE da rocHa 52965601

oSMariNa MarTiNS doS SaNToS 6139111
oSMariNa MoNTEiro EVaNGEliSTa 1609801

oSMariNa MoNTEiro ValENTE 32550420104
oSMariNa MoraES do NaSciMENTo 10550111

oSMariNa raiMUNda rodriGUES caSTro 59712001
oSMariNa TaVarES BarBoSa 41384401

oSMidariNa doS SaNToS coUTo 21391801
oSValdiNa dE SoUZa fariaS 3454111
oSValdiNa MiraNda VicTal 57099001
oSValdiNa NEVES da rocHa 15291901

oSValdiNa oraciNa dE MoraES NEVES 15353201
oSValdiNa oraciNa dE MoraES NEVES 8023111

oSValdo aNToNio lEMES 1129250101
oSValdo BENEdiTo doS SaNToS 4323001

oSValdo cardoSo fraZao 5545251
oSValdo carValHo dE MoUra 324949201

oSValdo da SilVa PEiXoTo 340437401
oSValdo fErrEira faro 31911201

oSValdo forTUNaTo TaVarES 335680901
oSWalliNa PiNHo dE MElo 15368001
oTacilio da SilVa aMoraS 12290111
oTacilio rodriGUES diaS 335971901

oTaVia do NaSciMENTo MacHado 1463111
oTaVia MoNTEiro dE liMa 29474801
oTaVio caBral faVacHo 10912111

oTaVio fErrEira da SilVa 335178501
oTaVio HENriQUE GoMES PiNHEiro 225430104

oTilia daS cHaGaS BENTES dE SoUZa 2368111
oTilia rodriGUES cHaVES 5678201
oTilia rodriGUES PalHETa 13626111

oZariNa GoMES loBo 804111
PalMira corrEa caMPoS 26134301

PaNfilia aUGUSTa ValENTE dUarTE 15404001
ParaGUaSSU TaVarES PErEira riodadES 31522510101

PaTrociNia NaSciMENTo carValHo 23659401
PaUla BEaTriZ da SilVa NUNES 9808551

PaUla liMa TaVarES 631602601
PaUliNa TriNdadE da SilVa 10139111

PaUlirio GEraldo fErrEira dE araUJo 50877080101
PaUlo airToN MElo lEao 3757800101

PaUlo arTUr alVES da SilVa 572162920102
PaUlo BENEdiTo TaVarES dE MElo 339064001

PaUlo dElcio BarBoSa 5626001
PaUlo fErNaNdo da coNcEicao araUJo 337998101

PaUlo GoMES loUrENco 2595001
PaUlo GoNcalVES dE aBrEU 336091101

PaUlo liMa MacaMBira 7661221
PaUlo loPES GUEdES 336337601

PaUlo MarcoS doS SaNToS liMa 11241111
PaUlo ricardo liMa dE oliVEira 53904190103

PaUlo roBErTo dE oliVEira 337808001
PaUlo roBErTo dE PaUla PENa 5708111

PaUlo roBErTo PaNToJa BaNHoS 10125112
PaUlo SErGio caMara dE SoUZa 33692930101

PaUlo SErGio dE MElo MaraNHao 72315002
PaUlo SErGio MoNTEiro da SilVa 339071302

PaUlo SErGio NUNES PiNTo MarQUES 3224111
PaUlo SErGio rodriGUES dE MoraES 603474802

PaUlo SErGio rodriGUES TiTaN 203287201
PaUlo ViNiciUS aZEVEdo BarBoSa 52220440204

PEdriNa carValHo dE aQUiNo 5965111
PEdriTa MiraNda lEao 35782001

PEdro aNdrE PErEira SilVa 574809701
PEdro BarBoSa MEdEiroS 7276111
PEdro carValHo da SilVa 204333501

PEdro cElESTiNo PErEira filHo 334712501
PEdro cESar roSario MoNTEiro 338700302

PEdro da SilVa MoNTEiro 13371112
PEdro da SilVEira 1718910101

PEdro daMaSio PErEira 9486111
PEdro dE alcaNTara TEiXEira 6991111

PEdro doS aNJoS 2409150101
PEdro EVaNGEliSTa dE aTaidE 23746901
PEdro fENdEr do NaSciMENTo 334889001

PEdro fErrEira da coSTa 21402701
PEdro fErrEira da SilVa 35197001
PEdro GoNcalVES dE liMa 11845111

PEdro HENriK TEiXEira SoUSa 13186221
PEdro HENriQUE carValHo JaNSEN 12384221
PEdro JoSiNo BarBoSa cardoSo 8825111

PEdro lEal corrEa 13189111
PEdro MarcElo da PaiXao 11820601

PEdro MiraNda SiMoES 324773201
PEdro MorEira riBEiro 205892802
PEdro NUNES da SilVa 13092111

PEdro PaUlo PErEira da SilVa 73159501
PEdro PaUlo PErEira dE MiraNda 339216302

PEdro PiNTo da coSTa 334809101
PEdro riBEiro liMa 19728901

PEdro roBErTo SoarES cardoSo 339070501
PEdro SoarES BorGES 204085901

PEdro VEriaNo dirEiTo alVarES 8373901
PElaYo GENTil NETo 517589501

PETroNila alVES MoNTEiro 13121111
PETroNila NaSciMENTo dE SoUSa 36963201

PETroNio dE MiraNda NaSciMENTo 13455111
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PiraGiBE BraGa da coSTa 10334111
PoMPEo criSTo dE SoUZa forTUNaTo 3145440101

PoNciaNo loPES da coNcEicao 336454201
PoSSidoNia da rocHa SoUZa lEao 27472001

rafaElY Maria coSTa caBral 12624331
raildo PiNHEiro MarGalHo 11591111

raiMUNda alEiXo da SilVa MaciEl 11054001
raiMUNda alGENir Maia TorrES 6873111

raiMUNda alVES da SilVa 6603111
raiMUNda alVES dE alcaNTara 15554301

raiMUNda aMaral alVES dE carValHo 64178201
raiMUNda aNToNiETa alMEida E SoUZa 10788111

raiMUNda aPoloNia da coSTa Hara 216001
raiMUNda araUJo liMa 13187111

raiMUNda arlETE dE aSSiS BaTalHa 325599901
raiMUNda arlETE faro da SilVa 53102201

raiMUNda aUriNa BarBoSa MarQUES 41715701
raiMUNda BarBoSa dE oliVEira 4333111

raiMUNda BarBoSa SoUZa 17797001
raiMUNda BENEdiTa GoMES PErEira 50818701

raiMUNda BriTo da SilVa 13615111
raiMUNda caMila BENTES 34113401

raiMUNda cardoSo WaldEMar 19024101
raiMUNda carValHo dE SoUSa 20457700101

raiMUNda cElia BraGa fErNaNdES 28992201
raiMUNda cElia liMa o dE alMEida 5090111

raiMUNda cordEiro dE MElo aMoriM 3759111
raiMUNda cordEiro NUNES 75300901
raiMUNda cordEiro NUNES 9053111

raiMUNda coSTa da TriNdadE 50367301
raiMUNda da coNcEicao E SilVa 13310111

raiMUNda da coNcEicao oliVEira 12173801
raiMUNda da coNcEicao PaSTaNa fErrEira 37213701

raiMUNda da coSTa MoraES 17305301
raiMUNda da coSTa NUNES 4918111
raiMUNda da coSTa SoUZa 4570191

raiMUNda da crUZ liMa 11053101
raiMUNda da Gloria loPES 517027301

raiMUNda da PaiXao NoGUEira 36923301
raiMUNda da PUrificacao MaGalHaES fErrEira 22573801

raiMUNda da rocHa SaNToS 327103001
raiMUNda da SilVa caMPoS 5344111
raiMUNda da SilVa fariaS 55408101
raiMUNda da SilVa SoUZa 58136401

raiMUNda darcY riBEiro GoMES 9412111
raiMUNda dE aNdradE liMa 48300101

raiMUNda dE aSSiS fariaS lEMoS 10290301
raiMUNda dE JESUS doS SaNToS 8519701

raiMUNda dE JESUS frEiTaS 22614901
raiMUNda dE liMa SaNToS 7859001

raiMUNda dE NaZarE doS SaNToS riBEiro 15684101
raiMUNda dE NaZarE fariaS da SilVa 15471701

raiMUNda dE SoUZa GENTil 38425901
raiMUNda dE SoUZa oliVEira 72627301

raiMUNda dEUZiNda SilVa diaS 10214801
raiMUNda diaS da coSTa 50179401

raiMUNda do carMo clEMENTE 31394701
raiMUNda do ESPiriTo SaNTo 7588111

raiMUNda do Socorro alVES MorEira 10247111
raiMUNda doS aNJoS dE SoUSa MENdES 54605401

raiMUNda doS rEMEdioS fErrEira 32634801
raiMUNda doS SaNToS araUJo 1987111
raiMUNda dUarTE dE aMoriM 39175101

raiMUNda EUNicE dE frEiTaS JENNiNGS 38836002
raiMUNda fErrEira dE araUJo 20008501

raiMUNda fErrEira dE QUadroS 11065501
raiMUNda fErrEira GoNcalVES 46342601

raiMUNda fErrEira MoraES 52744001
raiMUNda fErrEira SacraMENTo 38670701

raiMUNda fraNco da coSTa 76106001
raiMUNda frEirE do NaSciMENTo 12392111

raiMUNda GoMES BraGa 26511001
raiMUNda GoMES cardoSo 32678001

raiMUNda GoNcalVES aBrEU 26160201
raiMUNda Graca PErEira BarBoSa 23272601
raiMUNda iraNdi BriTo da SilVa 50572201

raiMUNda irENE TriNdadE corrEa 32568200101
raiMUNda iVETE da r rodriGUES 15661201

raiMUNda iVETE fErrEira 29024601
raiMUNda JoViTa riBEiro SaNToS 45356001

raiMUNda liMa BarroSo 42651201
raiMUNda liNHarES doS SaNToS 5289111

raiMUNda lUcaS da SilVa 38345701
raiMUNda lUcia dE oliVEira 28994901
raiMUNda lUcia SardiNHa 9691111

raiMUNda lUciaNa da SilVa 23706001
raiMUNda lUcidEa rodriGUES da SilVa 6444001

raiMUNda lUciMar VaZ fErrEira 10054401
raiMUNda MacHado E SoUSa 6549801

raiMUNda Maia dE MElo 35794401
raiMUNda Maria da coNcEiÇÃo crUZ 8801111

raiMUNda Maria da SilVa coSTa 38625101
raiMUNda Maria do NaSciMENTo fErrEira 8808001

raiMUNda MariNHo dE carValHo 30480801
raiMUNda MarQUES dE aZEVEdo 20277200101

raiMUNda MarTiNS foNTES 7447111
raiMUNda MENEZES 38339201

raiMUNda MErcEdES PErEira 39603601
raiMUNda MoNTEiro BarroS 12222111

raiMUNda MoNTEiro da coSTa GoMES 5556111
raiMUNda Nadir do roSario ValE 37840201

raiMUNda NaSciMENTo SilVa 32544901
raiMUNda NaZarE liMa GoUVEa 2788002

raiMUNda NoNaTa dE aSSiS 54956100201
raiMUNda NoNaTa dE SalES GoMES 3347221

raiMUNda NoNaTa dE SoUZa 16699501
raiMUNda NoNaTa E SilVa 35279901

raiMUNda NoNaTa MarGalHo BarrEira 39962001
raiMUNda NoNaTa SoarES BaTiSTa 24758801
raiMUNda NoNNaTa Sa failacHE 9359901

raiMUNda NUNES 33378601
raiMUNda NUNES dE Sa 10079111

raiMUNda oNEidE SaNToS E SilVa 19333001
raiMUNda oNEliTa da SilVa riBEiro 51003301

raiMUNda oScariNa PaES do NaSciMENTo 32686001
raiMUNda PaNToJa dE araUJo 31958901

raiMUNda PErEira do NaSciMENTo 1990440101
raiMUNda PiNHEiro dE SoUZa 3639111

raiMUNda PirES MoNTEiro 10177001
raiMUNda PoNTES dE oliVEira fErrEira 16798301

raiMUNda QUEiroZ PErEira 10629101
raiMUNda raiol dE oliVEira 15610801
raiMUNda rEiS dE QUEiroZ 52299601

raiMUNda rodriGUES caSTilHo 60725801
raiMUNda rodriGUES da SilVa 72745801
raiMUNda rodriGUES da SilVa 33633501
raiMUNda rodriGUES GoMES 21774301

raiMUNda roZal da SilVa 517213601
raiMUNda SaNToS dE caMPoS arrUda 52210401

raiMUNda SarMENTo dE SoUZa 5172221
raiMUNda SilVa doS SaNToS 7434111

raiMUNda Socorro oliVEira dE fariaS 517349301
raiMUNda SoNia TEiXEira alVES 28953101

raiMUNda SoUZa da SilVa 33691201
raiMUNda SUElY daS GracaS daMaScENo SaNToS 31612101
raiMUNda SUElY daS GracaS daMaScENo SaNToS 31612102

raiMUNda TaVarES da SilVa 50573001
raiMUNda TENorio dE frEiTaS 46647601
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raiMUNda VidilENa faVacHo da SilVa 10357111
raiMUNda ViEira BriTo 17105001

raiMUNda ViEira dE SoUSa 6497101
raiMUNda ViEira lEal 11094901
raiMUNda ViEira SilVa 41255401

raiMUNda XaViEr doS SaNToS oliVEira 38561101
raiMUNda ZolBElia coElHo carValHo 9473111

raiMUNdo  alMEida  foNSEca 8466111
raiMUNdo alVES da SilVa 13009111

raiMUNdo alVES da SilVa B 203579001
raiMUNdo alVES EVaNGEliSTa 52957501

raiMUNdo aSSUNcao MarQUES MiraNda 513360201
raiMUNdo aVEliNo oliVEira 7587111

raiMUNdo BaTiSTa 203089601
raiMUNdo BElo dE oliVEira 64994501

raiMUNdo BorGES do NaSciMENTo 5867060101
raiMUNdo carloS daMaScENo 35045101
raiMUNdo carloS daMaScENo 35045102

raiMUNdo carloS SiMoES NaciSMENTo 4221111
raiMUNdo cElESTiNo doS SaNToS 8047001

raiMUNdo cESariaNo oliVEira da SilVa 204928701
raiMUNdo corrEa BarBoSa 334592001

raiMUNdo corrEa coSTa liMa 7831111
raiMUNdo coUTiNHo aGUiar 11334111
raiMUNdo coUTiNHo aGUiar 11334113

raiMUNdo daNTaS dE oliVEira 12494111
raiMUNdo dE aBrEU MElo 855450101

raiMUNdo dE liMa VaScoNcEloS 202668601
raiMUNdo do carMo BarroS dE VilHENa 4565221

raiMUNdo ENEaS fErrEira rodriGUES 340186301
raiMUNdo EValdo TaVarES NoroNHa 7872111

raiMUNdo fariaS 318479001
raiMUNdo faVacHo dE frEiTaS 10300111

raiMUNdo fErrEira dE oliVEira 11388111
raiMUNdo fErrEira MarTiNS 631786301

raiMUNdo GErMaNo SilVa dE aMoriM 3445160101
raiMUNdo GoMES dE oliVEira 327892101
raiMUNdo GoNcalVES loPES 336215901

raiMUNdo GUiMaraES ViaNa NETo 28679601
raiMUNdo JESUS doS SaNToS 327148001
raiMUNdo JoSE Maria raMoS 327829801

raiMUNdo laMEira rEiS 335443101
raiMUNdo liMa da SilVa 9531111

raiMUNdo liMa doS SaNToS 12964111
raiMUNdo loBaTo TorrES 15712001
raiMUNdo loPES fiGUEira 8143111

raiMUNdo lUcio fiGUEirEdo 10902111
raiMUNdo lUiZ alVES da coNcEicao 6651251

raiMUNdo MalcHEr 22064701
raiMUNdo Marcal fraNco 12026111

raiMUNdo MarQUES doS SaNToS 29456001
raiMUNdo MarTiNS fErNaNdES 4290740102

raiMUNdo MElo MorEira 340693801
raiMUNdo MENdES 340735701

raiMUNdo MiraNda MaciEl 60236101
raiMUNdo MoNTEiro da GaMa 12773111

raiMUNdo MoNTEiro dE frEiTaS 11614111
raiMUNdo MoNTEiro MUriBEca 540820201

raiMUNdo MorEira BraGa 4554301
raiMUNdo NaTaliNo VilHENa PaNToJa 336297301

raiMUNdo NEPoMUcENo 15483001
raiMUNdo NoNaTo BaNdEira da coNcEicao 3386990101

raiMUNdo NoNaTo BriTo da crUZ 572713801
raiMUNdo NoNaTo da SilVa coSTa 321650001

raiMUNdo NoNaTo da SilVa ii 204761601
raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS 202499301

raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro do NaSciMENTo 571761790101
raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS 202958801

raiMUNdo NoNaTo PErEira loBaTo 542268001

raiMUNdo NoNaTo rodriGUES 6101801
raiMUNdo NoNaTo rodriGUES MoNTEiro 506461901

raiMUNdo NoNaTo rodriGUES rEGo 2852221
raiMUNdo NoNaTo SilVa dE oliVEira 327294001
raiMUNdo NoNaTo SilVa dE SoUZa 338176501

raiMUNdo PErEira carValHo 49843201
raiMUNdo PErEira da coSTa 202964201
raiMUNdo PErEira dE aViZ 336151901

raiMUNdo PiNHEiro 9127111
raiMUNdo PiNHEiro dE oliVEira 205008001

raiMUNdo PiNHEiro MarTiNS 13425111
raiMUNdo PiNTo da SilVa 4971000101

raiMUNdo rEGiNaldo carMo caldaS 202530201
raiMUNdo rodriGUES dE aZEVEdo 11461801

raiMUNdo roSiValdo liMa fErrEira 6746111
raiMUNdo SalVador BaTiSTa doS SaNToS 6612501

raiMUNdo SaMUEl MarQUES dUarTE 8446121
raiMUNdo SaNTa BriGida BraGa 22243701

raiMUNdo SaNTaNa da SilVa 9626111
raiMUNdo SaNTaNa fUrTado 204357201

raiMUNdo SaNTaNa rEiS SarMENTo 337746601
raiMUNdo SaraiVa dE SoUZa BaSToS 8711111

raiMUNdo SEBaSTiao BriTo dE MoraES 328087001
raiMUNdo TaVarES rodriGUES 202509401
raiMUNdo TEiXEira dE SoUZa 327545001

raiMUNdo ValTEr SarMENTo doS SaNToS 318668701
raiMUNdo VaScoNcEloS NoGUEira 13190111

raiMUNdo WalTEr da MoTa cordEiro 1502740101
raiMUNdo XaViEr dE SoUZa 6761111

raiMUNdo ZacariaS da SilVa MElo 335833001
raMiro caSTro rodriGUES doS PraZErES 328035701

raMiro da PaiXao 7011490101
raMSES WElliNGToN da SilVa TEiXEira 571985280102

raQUEl daViNa SaNToS 17035601
raUl dE SaNTa HElENa coUTo 308322501
raUl SaNTiaGo dE aZEVEdo 204359901
raUl SaNTiaGo dE aZEVEdo 9916111

raUl ViEira doS SaNToS 29165001
raYaNY doS PaSSoS diaS rodriGUES 51872060103

raYMUNda coSTa dE SoUZa 201063101
raYMUNda SaNToS da SilVa 31344001
raYMUNda SaNToS MiraNda 327082301

rEGiNa cElia fariaS rENdEiro 49330901
rEGiNa coEli PErEira carNEiro da SilVa 12854111

rEGiNa cÉlia dE carValHo BraGa 10862111
rEGiNa dE faTiMa SaMPaio MarTiNS 73179001

rEGiNa do aMaral raMoS 28734201
rEGiNa Gloria loBaTo MoraES 21770001
rEGiNa GraNdE VaScoNcEloS 32073820101
rEGiNa GraNdE VaScoNcEloS 72609501

rEGiNa liMa dE carValHo 541906280101
rEGiNa lUcia da SilVa liSBoa 10616111

rEGiNa lUcia fUrTado dE SoUZa 603729102
rEGiNa Maria cElia doS SaNToS NaSciMENTo 38521201

rEGiNa Maria daS MErcES E SoUZa 19608801
rEGiNa Maria GoMES calaZaNS 37724401

rEGiNa PaUla liMa PEroTES 9711111
rEGiNa PErEira daMaScENo 318704701
rEGiNa SErrao GoNcalVES 12129111

rEGiNa Sofia da coSTa MoraES 20157001
rEGiNaldo alVES BarBoSa 8623101
rEGiNaldo raYol faVacHo 45610101
rEGiNaldo SoUSa da SilVa 13149111

rEGiNaldo TriNdadE cHaGaS 10455111
rEiNaldo BraGa dE oliVEira 4261990102
rEiNaldo forTES dE frEiTaS 319230001

rEiNaldo JoSE da SilVa 205904502
rEiNaldo roMUlo oliVEira dE oliVEira 576326101

rEiNaldo SaNToS cardoSo JUNior 33634810101
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rEJaNE Maria BarroS MarTiNS 270299
rElraNd BorGES doMiNGUES 421977801

rEMiS iVETE Garcia da coNcEicao 757111
rENaTo caValcaNTE MoraES 13545341
rENaTo fErNaNdES coSTa 516568701

rENaTo rodriGUES dE liMa 5228800101
rENaTo TErEZo BraSilEiro dE SoUZa 544548502

rENEE EliZaBETE da SilVa ViEira 40561201
rENElda BorGES dE oliVEiora 10093111

rENildE NUNES fUrTado dE oliVEira 59182301
rENildES NEVES dE oliVEira 9394701
rENildES PoMBo MarQUES 2019020199
rENilMa GoMES BarroS 11312111

rENNEr MiraNda dE oliVEira 58872501
ricardo HENriQUE MoraES PaNToJa 338189701
ricardo Marcal dE VaScoNcEloS 3726111

ricardo MiraNda MUfarrEJ 47236001
ricardo PaES SalGado 25235201

riccardo GaBriEl da SilVa MoraES 13545121
ricKY aNdrEW dE alMEida fariaS 52642940101

riNa coHEN fErrEira PaNToJa 13654111
riSolEidE MESQUiTa cENTENo 12986111

riSoNETE rodriGUES dE araGao 2701141
riTa corrEa PalHETa 33514240101
riTa corrEa SoarES 4500111

riTa dE cacia coSTa roSa 38639101
riTa dE cacia TEiXEira MorEira 13186111

riTa dE caSSia dE aZEVEdo doS SaNToS 2159231
riTa dE caSSia NaSciMENTo aGUiar 9714111
riTa dE caSSia NaSciMENTo aGUiar 9714112

riTa dE NaZarE PiNHo GUiMaraES coSTa 37395801
riTa do carMo daVid daS NEVES 7909221

riTa EliaS NaSSar 9672501
riTa fErrEira SoUTo doS SaNToS 53301701

riTa Maria dE aMoriM PEiXoTo 10946111
riTa NaSciMENTo fiGUEirEdo 16643001

riTa roZENdo da SilVa 48252801
riTa ValENTE caValcaNTE 7967701

riZolETE Maria dE liMa ScHMidT 55848601
roBErTo BorGES GUErra 511876001

roBErTo carloS SilVa araUJo 558382901
roBErTo dE SoUSa SaNToS 506150401
roBErTo fErrEira caXiaS 72619201

roBErTo GEorGE fErrEira da SilVa 339188401
roBErTo PESSoa dE MElo 336955201
roBErTo rocHa SiQUEira 6419280102

roBErTo roSa coSTa 502000001
roBSoN BarBoSa dE dEUS MorEira 58828500303

roBSoN lUiS alMEida daNTaS 33936150104
rociNda airES da SilVa 12507111

rodolfo roSa dE oliVEira 32419101
rodriGo oTaVio PErEira da SilVa 422000901
roMariZ rodriGUES da coNcEicao 11733111

roMilda SilVa fErrEira 9949111
roMUlo araNHa carValHo 5419259101
roNaldo da SilVa araGao 10153111

roNaldo dE carValHo SoarES 6881111
roNaldo GalVao dE oliVEira 506353101

roNaldo lUcio SaNTa roSa MENEZES 327514001
roNaldo MoNTEiro da SilVa 11854111
roNaldo PaNToJa oliVEira 3414221
roNaldo SaNToS da coSTa 60213100201

roNNaN SoarES PaSSoS 5722181201
roSa coNcEicao TaVarES 50705901

roSa da coNcEiÇÃo Garcia doS SaNToS 10016221
roSa dE aMoriM GoES 15604301
roSa frEiTaS dE SoUSa 48135101

roSa HElENa cHaGaS do ESPiriTo SaNTo 44816801
roSa loPES da SilVa 517348501

roSa Maria aZEVEdo fErrEira TEiXEira 505504001
roSa Maria corrEa MiraNda 26996401

roSa Maria dE SoUSa MENEZES 27260401
roSa Maria fErNaNdES araUJo 15647701

roSa Maria HENriQUES rEZENdE dE caSTro 319856101
roSa Maria loBaTo Vidal 29779801
roSa Maria loBaTo Vidal 3259610101

roSa Maria MarTiNS oliVEira 315136001
roSa Maria PErdiGao PoMBal 1049111

roSa PiNTo BraNdao 56963300101
roSa riBEiro da SilVa 31669501
roSa riBEiro JorGE 64562101
roSa SalES corrEa 37446601

roSa TEiXEira MENdES coElHo 42625301
roSalia Maria da coNcEicao BriTo 32626180101

roSaliNa araUJo MoNTEiro do aMaral 22205401
roSaliNa ValES aTaidE 9009301

roSaNa dE faTiMa doS SaNToS MacHado 5788111
roSaNa dE JESUS SoUZa da coSTa 507194101

roSaNa MacEdo BEZErra 11672111
roSaNa SoUZa lEao 513688101

roSaNa SUEli SilVa da SilVa 1327050103
roSaNa SUElY da SilVa SaNToS TaVarES 4582111

roSaNGEla da SilVa aMaral 33941740101
roSaNGEla doS rEiS oliVEira 630552001

roSaNGEla fariaS corrEa 630980101
roSaNGEla Maria lUciaNo da rocHa 602726102
roSaUra criSTiNa dE SoUZa aMoraS 528025701

roSE caTariNa GENU doS SaNToS 10769221
roSE lEa dE JESUS MElo rodriGUES 38614601

roSEliNa VicENTiNa MoNTEiro dE SoUZa 32288101
roSEliNda liMa rodriGUES 52810201

roSEMarY dE JESUS carValHal fErrEira 36171201
roSEMarY dE SoUZa PErEira 8390600101

roSEMarY fEliPPE JorGE 2528301
roSEMErY da lUZ GoMES 572646801

roSEMErY ESTUMaNo ValENTE 54607001
roSEMiro PiNHEiro dE criSTo 37009601

roSENi ViEira dE SoUZa 45939901
roSiclEa ESTUMaNo doS SaNToS 572048650103

roSilda NUNES caValcaNTE 35578001
roSildo caMPoS doS SaNToS 337317701

roSilEa da SilVa lEal 50850040103
roSilEidE crUZ SaNTaNa dE aMoriM 7653111
roSilEidE crUZ SaNTaNa dE aMoriM 7653112

roSilENa HENScHEl caNElla 6683111
roSilENE SaNcHES 5326111

roSiMar alVES caMPoS 2640240101
roSiMar dE faTiMa MoraES BarBoSa 25326001

roSiMErE dE oliVEira MoUrÃo 9925221
roSiMErE foNSEca fErrEira 10210111

roSiNaldo crUZ aGUiar 5419301101
roSiNaldo SaNToS dE oliVEira 4865111

roSiNda doS SaNToS rodriGUES daS cHaGaS 2998111
roSiNda MacEdo daS cHaGaS 21403501

roSiTa fErrEira BarBoSa 44349201
roSiTa odilia rocHa QUarESMa 34606301

roSiVal da SilVa MElo 502010701
roSiValdo liMa dE SoUZa 558336501

roSSilda doS SaNToS rocHa TriNdadE 54422101
roZalBa rodriGUES da cUNHa 1209111

roZaliNda SalETE d aVila 1351001
roZaNGEla PaiVa da SilVa fEiToSa 57583430101

roZETE BarBoSa BraGa 486150104
roZilENa dE SoUZa diNiZ 24679401

rUaN SoUSa NaSciMENTo da foNSEca 12684221
rUBEM Waldo rocHa dE oliVEira 11383111

rUBENiTa loPES BEZErra 11016111
rUBENS dE alMEida NaSciMENTo 523290201
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rUBENS fiGUEirEdo coSTa 6827480107
rUi BarroSo da coSTa 2732100101

rUi da coNcEicao TaVarES 54488401
rUi GUilHErME GoMES doS SaNToS 6777280101

rUMaNa diaS da SilVa fraNco 10603801
rUTE BorGES dE fariaS 41817002

rUTE caBral roSa 47517301
rUTE dE araUJo fErNaNdES 325927701

rUTE NaZarE oliVEira BarroS NUNES dE SoUSa 18583301
rUTE SoUZa rodriGUES VaScoNcEloS 201066601

rUTH dE caSTro fErrEira lira 33867670101
rUTH HElENa rodriGUES dE aMoriM 1633131

rUTH HElENa SoUZa da SilVa 11459111
rUTH oliVia dE MElo corrEa 34860001

rUTH PENHa da SilVa 39690701
rUTilENE dE SoUZa da SilVa 75271101

rUY alaidE dE MoraES ViEGaS 6442401
rUY EVaNGEliSTa dE oliVEira 15524101

SaBiNa PErEira do carMo 66048501
SaBiNo aVEliNo coSTa 334598001

SaBiNo carValHo oliVEira 57230601
SalaTiEl dE liMa PiNHEiro 334767201

SaliTa crUZ oliVEira 29378401
SalViNa PaNToJa PiNHEiro 20708001

SaMara SaNToS dE aNcHiETa 54209620101
SaMUEl alENcar da SilVa 511014902

SaMUEl lEal da SilVa 537403001
SaMUEl VilaNoVa doS SaNToS 700952601

SaMY SaNTaNa dE oliVEira 1747231
SaNdoVal MarTiNS dE liMa 336663401

SaNdra HElENa ElESSoNdrES MaToS 50494230201
SaNdra HElENa PErEira fErrEira 1325111

SaNdra Maria da coNcEicao TEiXEira SoUSa 10497301
SaNdra Maria dE carValHo cUNHa 31496001

SaNdra Maria GoMES VEiGa 24142302
SaNdra SUElY BaldEZ lEal 538887201

SaNdra SUElY dE oliVEira forTUNaTo PiNHEiro 325415101
SaNdra SUElY PiNHEiro da crUZ 10628221

SaNdra SUElY rodriGUES dE SENa 1871111
SaNdY KaElEN da SilVa fErrEira 6064990104

SaNTaNa daS GracaS BriTo aSSUNcao 6717111
SaNTiNa PErEira dE SoUZa 6674111

Sara cUNHa da SilVa 38322801
SaraH ElGraBlY dE carValHo 10769111

SaraH raiol rodriGUES 15745701
SaraH ViToria ViEira QUEiroZ 57646880102
SEBaSTiaNa BEZErra dE liMa 68546101
SEBaSTiaNa dE liMa SoEiro 57038901
SEBaSTiaNa dE liMa SoEiro 7259111

SEBaSTiaNa EdilZa MElo dE aTaYdE 12253001
SEBaSTiaNa fErrEira dE MESQUiTa 64898101

SEBaSTiaNa fraNca da SilVa 6264111
SEBaSTiaNa Gaia dE liMa caSTro 20326510101

SEBaSTiaNa GaMa loBo 13253111
SEBaSTiaNa MarcEliNa dE caSTro coSTa 49624301

SEBaSTiaNa MariNHo da SilVa 46842801
SEBaSTiaNa MarTiNS 8369111

SEBaSTiaNa MoNTEiro SoUZa 31259201
SEBaSTiaNa TErcilia riBEiro BaTiSTa 40764001

SEBaSTiao aGUiar da SilVa filHo 340170701
SEBaSTiao BarroS doS SaNToS 12592111
SEBaSTiao cardoSo da SilVa 337277401

SEBaSTiao cardoSo doS SaNToS 202676701
SEBaSTiao faVacHo NaSciMENTo 2998040101

SEBaSTiao fErrEira dE liMa 42246001
SEBaSTiao GoMES dE caSTro 3656610101
SEBaSTiao NUNES dE SoUZa 325306601

SEBaSTiao PaiVa SodrE 6466101
SEBaSTiao PErEira BoNfiM 10350111

SEBaSTiao ViaNa dE oliVEira 204755101
SElENa fraNciSca dE QUEiroZ ViEGaS 31691101

SElMa aNGEliNa SilVa SoUSa 12196701
SElMa dE NaZarE SalES da coSTa 67464801

SElMa doS SaNToS PaES 10558901
SElMa doS SaNToS PaES 10558902

SElMa Maria araGao dE araGao 30294501
SElMa riBEiro MaTa 3299111

SElUa SoUZa BUraSlaN 2379111
SErGio aUGUSTo dE oliVEira 22521501

SErGio caNTo lEao 50074450101
SEVEriaNo NUNES da crUZ 202788701

SEVEriNa Maria da coNcEicao liMa 10630111
SEVEriNo alVES 23352801

SEVEriNo BarBoSa dE fiGUEirEdo 315061501
SHEila Maria alMEida GoMES fErrEira 318865501

SHirlEY aNdradE lEiTE liMa 58268020103
SHirlEY fEliX GUEdES 5567111

SidNEi fErNaNdo liMa doS rEiS 512592801
SilaNE SoarES SilVa 572218210103

SilEidE dE faTiMa araGao dE oliVEira 33988101
SilENE araUJo Sirio 54783201

SilVaNa MarGarETH MorEira dE SoUSa 46834701
SilVaNa Maria Macola  PacHEco coSTa 12395112
SilVaNa Maria Macola  PacHEco coSTa 12395113

SilVaNa Maria SalES dE liMa 39222701
SilVEria GUiMaraES dE liMa 1180198

SilVESTrE coSTa liMa 12402801
SilVESTrE raMoS carValHo JUNior 5419301701

SilVia caTariNa HENTGES 64550801
SilVia criSTiNa coSTa dE aSSiS 6295111

SilVia criSTiNa MESSiaS dE frEiTaS 514159101
SilVia Maria alBUQUErQUE GiVoNi 26458001

SilVia Nair laMEGo aMaro 36293001
SilVia rEGiNa BriTo BarBoSa 11837141

SilVia rEGiNa PaSTaNa do roSario 5361111
SilVio cESar oliVEira SaNToS 519535701

SilVio fErrEira dUarTE 336975701
SilVio JUNior dE aGUiar SoUSa 543052601

SiMaia da SilVa rodriGUES 47300601
SiMia coSTa dE oliVEira 9457121
SiMoNE BaTiSTa da SilVa 12486111

SiMoNE JaQUEliNE liMa dE oliVEira 10882111
SiNVal GEroNcio dE SoUZa 202516701

SiNVal lUiZ da cUNHa 4539001
Siria da SilVa cardoSo 33626710103

Socorro GlEicE SilVa alMEida 46640901
SodrElia TEiXEira coSTa 31785301

Sofia cardoSo SilVa 29904901
Sofia frEirE MacHado 609840107

Sofia MoNTEiro da coNcEicao 11106601
Sofia SilVa doS SaNToS 67072301

Sol BENiTaH SalGado 2920440107
SolaNGE do Socorro da SilVa MENdoNca 705257001

SolaNGE Maria GUEdES dE liMa 52870601
SolaNGE MarY daS NEVES PiNa 5581601

SoNia BErNadETE dE MaToS 39015101
SoNia cElia BEZErra PaNToJa 35448101

SoNia dalVa SaNTaNa 66216001
SoNia dE NaZarE raMoS E SilVa 36670601

SoNia do Socorro coElHo rodriGUES 11637111
SoNia Mara MENdoNca liMa 4549111

SoNia Maria da coNcEicao carValHo ViEira 601479801
SoNia Maria da Graca GoMES MEdEiroS 54809001

SoNia Maria da SilVa caMPElo 322117201
SoNia Maria dE liMa foNSEca 13227331

SoNia Maria laGoNcHa dE oliVEira 9963111
SoNia Maria loBaTo BEllo 83005401
SoNia Maria TaVarES PiNTo 26675201
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SoNia SaloME dE MaGalHaES dUarTE 31207001
SoraYa alVES dE araUJo 8644111

SoTEra TElES XaViEr 15755401
STEfaNNY dE PaUla crUZ SarMaNHo 12926331
STEliTa fErNaNdES da SilVa fariaS 17300201

STElla Maria TENorio BraNdao 50008580103
SUaMY GUSMao da SilVa JUNior 338621001

SUEli Maria loPES TaVarES 19558801
SUElY da coNcEicao BarroS 2106111

SUElY da coNcEicao doS SaNToS 250001
SUElY Maria alVES GaTiNHo BorBa 3980710101

SUElY Maria da SilVa fErrEira 39422001
SUElY Maria doS SaNToS coSTa 33554101

SUElY rocHa PiNHEiro 34014300102
SUlaMiTa da SilVa MUNHoZ 48879801
SUlaMiTa SaNcHES MalaTo 15738401
SUNaMiTa alVES NoNaTo 12021901
SUSaNE fErrEira GoMES 13266111

SUZaNa BarrEiroS GUTiErrEZ 34960701
SUZaNa claUdia SilVa E SoUZa 51266220202
SUZaNa dE araUJo fiGUEirEdo 57013760103

SUZiE Socorro liMa dE oliVEira 316966901
SWaMi NaZarENo fErrEira da SilVa 15760001

SYllaS da SilVa JardiM 322571201
SYMoNE criSTiNa da SilVa coSTa liMa 9181111

Tacilia ViEira dE SoUSa 37103301
TaliSSoN lEVir raMoS dE frEiTaS 13066121

TaNHUSEr doS SaNToS 601799101
TaNia alViM MorEira 538679901

TaYNa doS SaNToS MoraES 572140280201
TEliaNY MarlETH GoMES MarQUES 631084201

TElMa alicE ParENTE BarBoSa 571765550101
TElMa HElENa dE oliVEira Maia 1981111

TElMa NaZarE oliVEira dE araUJo 507071602
TElMa oliVEira da SilVa 32774700101

TElMaEliTa rocHa doS SaNToS 561049401
TEoBaldo da SilVa rEiS 34951801

TEodorico MarQUES da SilVa 30994001
TEofila coSTa PUGa 5424820105

TEofilES GoMES do carMo 327969301
TEofilo SilVa doS SaNToS 203421201
TEoToNio MaToS PErEira 1650001
TEoToNio MoUra coUTo 1752260101
TErESa MarTiNS dUarTE 548839701

TErESiNHa dE JESUS ScErNi 555983901
TErESiNHa do Socorro PaES dE SoUZa 55412001

TErEZa alEiXo cErdEira 33566501
TErEZa cardoSo PErEira 6998111
TErEZa carrEra loBaTo 8763701

TErEZa coNcEicao da SilVa loBo 37837201
TErEZa criSTiNa cardoSo fErrEira 10420501

TErEZa da SilVa MElo 7702111
TErEZa da SilVa TEiXEira 3786111
TErEZa daMaScENo diaS 11468111

TErEZa dE JESUS dE SoUSa SarMENTo 22128701
TErEZa dE JESUS SoarES dE aMoriM 54815401

TErEZa dE JESUS SoBral fUro 7654111
TErEZa dE MElo carrEra 38321001

TErEZa dE oliVEira BarroS 28043701
TErEZa GrUVira dE aBrEU 12430301

TErEZa liMa SilVEira 8453111
TErEZa Maria coSTa 9673111

TErEZa MarQUES 23433801
TErEZa NaVarro dE JESUS 17089501
TErEZa SaNToS da SilVa 5088221

TErEZa SoUZa VallE 7049111
TErEZiNHa alVES dE JESUS 11391301

TErEZiNHa BacK 64541901
TErEZiNHa BoMfiM dE oliVEira 319393401

TErEZiNHa carValHo da SilVa 2360111
TErEZiNHa carValHo raMoS 40295801

TErEZiNHa cEcilia loPES da SilVa 51014901
TErEZiNHa cordoVil aNdradE 37347801

TErEZiNHa da SilVa dE oliVEira 35591701
TErEZiNHa dE JESUS B rodriGUES 20726801

TErEZiNHa dE JESUS cardoSo PaES 2431111
TErEZiNHa dE JESUS carValHo SilVa 600547001

TErEZiNHa dE JESUS loPES TocaNTiNS alVarES 30836601
TErEZiNHa dE JESUS MorEira 503848001

TErEZiNHa dE JESUS MoUSSalEM Maia 27533601
TErEZiNHa dE JESUS NEVES Sa 306430101

TErEZiNHa dE JESUS PErEira NUNES 24583601
TErEZiNHa dE JESUS Q da SilVa 29518301
TErEZiNHa dE JESUS rodriGUES 4182241
TErEZiNHa dE JESUS SoUSa liMa 37101701

TErEZiNHa dE JESUS SoUZa 11749121
TErEZiNHa dE JESUS SoUZa araUJo 64815901
TErEZiNHa dE JESUS TEiXEira SoTao 35614001

TErEZiNHa fariaS JUca 34893701
TErEZiNHa fiGUEira BraSil 15843701
TErEZiNHa Garcia da coSTa 37530601
TErEZiNHa Girao dE QUEiroZ 64211801
TErEZiNHa GoMES MariNHo 23502401

TErEZiNHa GoNcalVES NEVES SENa 516579201
TErEZiNHa liMa 15848801
TErEZiNHa liMa 15848802

TErEZiNHa MarTiNS MoraES 42230401
TErEZiNHa NEVES dE carValHo 10180111
TErEZiNHa oliVEira da SilVa 3465111

TErEZiNHa PirES do NaSciMENTo 8450601
TErEZiNHa rodriGUES doS rEiS 29636801

TErEZiNHa SilVa da crUZ 6955221
TErEZiNHa SilVa da SilVa 49083001

TErEZiNHa SoEiro MarTiNS da SilVa 3707111
TErEZiNHa SoUZa dE SoUZa 10074901

TErEZiNHa ToME dE caSTro liMa 46988201
TErEZiNHa ValE lUcaS 325854801

TErEZiNHa VEriSSiMo SoUSa GoMES 48713901
TErTUliaNo loPES da coSTa 1547401
THErEZa da SilVa caSTro 24827401

THErEZiNHa dE JESUS BarroS dE araUJo 15803801
THErEZiNHa ESQUErdo da SilVa 51720630101
THErEZiNHa TEiXEira dE SoUZa 15828301

TiaGo da SilVa MENdES 11965111
TiMoTEo SoarES MoraES 202681301

TiTa MiraNda alBUQUErQUE SilVa 23118501
ToMaS faVacHo SoEiro 11168111

ToMaZia GoNcalVES diaS 17381901
ToME da SilVa coSTa 6335111

TraNcirio ViEira doS SaNToS 326296001
UBiraTaN BEZErra MENdES 3785111
UliSSES caSTro cardoSo 474730104

UliSSES ValE Sa 515925301
UlYSSES JoSE da crUZ PaMPloNa 5419258801

UrBaNa alVES fErrEira 7719111
ValdEcir aNdradE da SilVa 6738111
ValdEli raMoS NaSciMENTo 557334302
ValdEliNa dE PiNa cordEiro 54306301

ValdElirio dE SoUSa MarQUES 571904130202
ValdEMar fErrEira doS rEMEdioS 11356111

ValdEMar Maia dE oliVEira 336643001
ValdEMar SidoNio SoarES 6290111
ValdEMir da SilVa SaNToS 569076501

ValdErEZ PENa TorrES forTUNaTo 9752701
ValdETE dE liMa MoNTEiro 2317111

ValdiclEY doS SaNToS rodriGUES 9540221
Valdir doS SaNToS BraGa 8513801

Valdir GaMa dE MaUES 1329260101
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Valdir SalES cordEiro 513772101
Valdiria raYMUNda raMoS SEKi 31565601

ValdoENi JoSE alVES doS SaNToS 335437701
ValdoMiro dE BriTo liMa 523301101

ValdoMiro loPES MacHado 12107001
ValENTiM SoarES do NaSciMENTo 316539602

ValENTiN PErEira da SilVa 1549001
ValEriaNa da coSTa MarTiNS 4010111
ValEriaNa oliVEira da coSTa 37025801
ValEriaNo da SilVa BarBoSa 336346501

ValMir dE frEiTaS 33350890201
ValQUiria loBaTo NoGUEira 33541990103
ValTEr doS SaNToS ViEira 516520201
VaNda dE MaToS fErrEira 867111

VaNda Maria doS SaNToS BENTo 4035111
VaNdErlEi MarTiNS 6677060101

VaNdErliNo fErrEira MacEdo 11037111
VaNdErSoN GUEdES doS SaNToS 5720048601

VaNESSa GoMES da SilVa 571991610102
VaNilda GoMES coSTa 56776001

VaNJa HElENa dE SoUZa 34237801
VaNUZa da coSTa SilVa 7589111

VENEraNda dE oliVEira coNcEicao 31949001
VENilda dE SoUZa GoMES 54045501

VENiNa crUZ liBEraTo SENa 33450170101
VENiNa NUNES carValHo 49315501

VENiZE coNcEicao riBEiro TriNdadE 5003201
VEra criSTiNa fErrEira da SilVa 75333501

VEra lUcia alVarES aTaliBa 4705111
VEra lUcia BraSil dE MESQUiTa 7230020101
VEra lUcia da coSTa fErNaNdES 505778702

VEra lUcia da SilVa SoUSa 6276111
VEra lUcia dE aViZ coSTa 34402801

VEra lUcia GoMES TraVaSSoS 40471301
VEra lUcia MorEira GoMES MESQUiTa 45642001

VEra lUcia rodriGUES BraNco 326724501
VEra lÚcia alVES dE liMa 10883901
VEra Maria BENTES fraGa 30835600101
VEra Maria liMa PaNToJa 72731801

VEroNica araUJo da SilVa 9637111
VEroNica GoES aBrEU 37686801

VEroNica roSilda BarroS liMa 46166001
VicENcia da cUNHa alBUQUErQUE 30162001

VicENcia riBEiro da coSTa 12422201
VicENTE alEiXo dE SoUZa 22232101
VicENTE JacoB dE araUJo 6334111
VicENTiNa alVES PErEira 11392101
VicTor ValENTE BraNdao 13259111
VirGilio NUNES da SilVa 11230111
VirGiNia caMarGo ViEira 6816111

VirGiNia dE faTiMa NaSciMENTo PErEira 33278001
VirGiNio alVES doS SaNToS 6793802

ViriaTo cordEiro dE oliVEira 54341101
ViTaliNa do ValE MoNTEiro 515437501

ViTor dE SoUZa MoY 573315401
ViToria GoMES da SilVa 3700111

ViToria Marcia ESTrEla MacEdo 538678002
ViToria rEGia alENcar dE alMEida 34347101

ViToria SaNToS QUEMEl 849401
ViValdo BriTo cUiMar 2333580101
ViValdo lira da SilVa 500877802

WaGNo GoMES aBrEU coSTa 575115201
WalaKS MaNoEl caSSaGraNdE da SilVa 13651221

WaldEMar da SilVa alVES 8188111
WaldEMar fErrEira PiNTo 4022730101
WaldEMir dE PaiVa rEGo 562268901

WaldEMir oliVEira corrEa 510096801
WaldEMiro diaS da SilVa 12836111
WaldEMiro diaS da SilVa 37896801

WaldETE SilVa dE SoUSa 1403601
WaldEViNa MoNTEiro SoarES 6568111
WaldiNEY alVES dE carValHo 504614902

Waldir caNTao da crUZ 701123701
Waldir dUarTE TEiXEira 315385101
Waldir TaVarES da SilVa 705159001

Waldira do carMo Marcal fUrTado 54638001
WaldoMiro BEZErra dE SoUZa 11476111
WaldoMiro da coSTa PiMENTEl 1376930101

WaldoMiro da GaMa alVES 8460301
WaldoMiro da GaMa alVES 9320111

WalKiria dE SoUZa oliVEira 38516601
WalMir da crUZ cHaGaS 5287111
WalMir oliVEira E SilVa 33137601

WalQUiria MoNTEiro da coSTa 30855201
WalTEr carNEiro 7541121

WalTEr dE BarroS GoMES 10779111
WalTEr dE BarroS GoMES 10779112
WalTEr dE JESUS aMaral 327132301

WalTEr do ESPiriTo SaNTo BorGES coSTa 336606501
WalTEr Joao da SilVa MENdES 56313780101

WalTEr SaldaNHa dE MElo 334898901
WalTEr WillYaN liMa dE PaiVa 13026222

WalYSSoN MaTHEUS alVES alENcar SoUSa 571985350101
WaNda aNGEliM doS SaNToS 170111
WaNda lUcia dUarTE PiNHo 1722121

WaNda lUcia rodriGUES VidEira 35050801
WaNda Maria foNSEca da coSTa 515833801

WaNda Maria loPES MESQUiTa 29263001
WaNdEr aNToNio PiNTo carNEiro 3959190102

WaNdErSoN alENcar SoUSa JUNior 571985350102
WaNETH SaNTaNa oliVEira 1747111

WaNGEl BrUNo da SilVa cardoSo 50798880104
WaNiETE fariaS da SilVa 50669640301

WaNJa SUEli MaioliNo dE SoUZa 31498601
WaSHiNGToN lEMoS fEiToSa 57511790106
WaTErloo PiNTo dE MENEZES 335187401

WENdEll MaTHEUS da SilVa TEiXEira 9370221
WENEYd WEYl PErEira 35417101

WESlEY JoaB dE oliVEira coSTa 13081221
WEVErTToN SoUSa SilVa 55971880104

WilliaMS PErEira da SilVa GUEdES 559022101
WilMa dE araUJo PiMENTEl 308299701

WilMa PErEira raMoS 316646501
WilMo WaNdErlEY aMoraS 7131111
WilSoN laMEira SoarES 12832111

WilSoN PErEira ZUZa filHo 506146601
WilSoN VEra crUZ 7441111

XaViEr lEiTE GalVao 5757111
YaSMiN ViToria BaTiSTa fUrTado 572002150102

YEHUda BENGUiGUi 12247501
YolaNda da SilVa PiNHEiro 200982001

YolaNda fraNca dE liMa 39432701
YolENE dE aZEVEdo BarroS 515538001

YoNE MEloNio SilVa 38302301
YraPUaN NaSciMENTo dE oliVEira 9120111

YTalo NaZarE E SilVa 6861400101
YUKiHiKo iSHiGaKi 513604001

ZacHariaS da coSTa dUarTE 53233901
ZaidE BraGa MacHado 35838001

Zaira liMa KoSSaTZ 508863101
Zaira PacHEco GoUVEa 21757301
ZaNiTaS JoSE SoarES 5904600101
ZElia loPES GoMES 30692401
ZElia rEZENdE lEiTE 51651101

ZENaidE coElHo dE MElo ViEira 65377201
ZENaidE dE SoUZa BorGES 8927111

ZENaidE GUErrEiro caNUTo 3234111
ZENaidE JoSE NordESTE corrEa 12621111
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ZENaidE SilVa PErEira 32130301
ZENEida da SilVa PErEira 1752111

ZENEidE BENEdiTa liMao aGUiar 4892501
ZENEidE oliVEira dE MElo 49099701

ZENilda alMEida 11212221
ZENilda dE oliVEira loPES 64762401

ZENira PiNTo da crUZ 25009001
ZEriNa Bia da SilVa 24795201

ZiEl doS SaNToS fErrEira 1693580101
Zila dE SoUZa SilVa 50134401

Zila rodriGUES dE araGao 2701111
Zilda coSTa dE MoraES 7348111

Zilda doS PaSSoS GUiMaraES 33688201
Zilda doS SaNToS BENTES 40401201

Zilda fErrEira roSSi 47964001
ZildENor caValcaNTE frEiTaS 4604600101

ZiNda dE oliVEira riBEiro 34419201
ZoraidE caBral dE SENa 19419001

ZoZiMo cHaGaS doS SaNToS 12975111
ZoZiMo SoarES dE SoUSa 9089101

ZUila MoNTE dE aTaidE 17243001
ZUlEidE BaTiSTa BorGES 10098601

ZUlEidE doS SaNToS da SilVa 19421201
ZUlEidE doS SaNToS da SilVa 19421202

ZUlEidE fErrEira dE carValHo 52383601
ZUlEidE PErEira aMoriM 65874001

ZUlMira Maria rocHa 35266701
ZUlMira MoraES SilVa 55101501

Belém, 31 de maio de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 807082

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LICENÇA PRÊMIO
.

EXTRATO de Portaria Nº. 099 de 25 de Maio de 2022..
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: JUliaNa fUrTado carNEiro
Matrícula: 54185831/2
cargo: assistente administrativo
lotação: cEPPE,
Período aquisitivo: primeira parcela triênio 2016/2019 - Processo: 
2022/603938
Período: 30 (trinta) dias, 01/06 a 30/06/2022.
EXTRATO de Portaria Nº. 095 de 25 de Maio de 2022..
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: JoSÉ Maria MacEdo dE oliVEira
Matrícula: 57203911/1
cargo: assistente administrativo
lotação: cof,
Período aquisitivo: segunda parcela triênio 2011/2014 - 
Processo: 2022/422796
Período: 30 (trinta) dias, 01/06 a 30/06/2022.
EXTRATO de Portaria Nº. 107 de 26 de Maio de 2022..
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: carloS alBErTo MiraNda PiNHEiro
Matrícula: 57204648/1
cargo: Professor classe ii
lotação: cEPPE
Período aquisitivo: primeira parcela triênio 2008/2011 - Processo: 
2021/1375028
Período: 30 (trinta) dias, 30/05 a 29/06/2022.

Protocolo: 806774

LICENÇA MATERNIDADE
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº. 106 de 26 de Maio de 2022.
legislação: art. 72, inciso Xii da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
Processo: 2022/651498
Nome: SoraYa SoUSa dE lEMoS
Matrícula: 57201136/1
cargo: Técnico em Gestão ambiental, ora à disposição desta autarquia.
lotação: Procuradoria Jurídica
concessão: 180 (cento e oitenta) dias
Período: 25/04 a 21/10/2022.

Protocolo: 806756

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DE IPVA CAIF/DTR
PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DE IPVA CAIF/DTR
PORTARIA Nº 2022330002355, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “c” da constituição federal, do 
decreto nº 2.7703, de 27 de dezembro de 2006 e da instrução Normativa 
nº 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aSSociacao ‘’coloriNdo a Vida’’.
cNPJ: 09.112.341/0001-23.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 8ac906633GE118459 i/M.BENZ 415cdiSPriNTErM
2022 93Y9Sr3H5MJ781085 rENaUlT/orocH 16 4X2
2022 9BM979277NB214654 M.BENZ/MPolo SENior U

Protocolo: 806526
PORTARIA Nº 1106 DE 31 DE MAIO DE 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, cezar augusto Machado Martins de Ma-
trícula: 5903358/1, função: coordenador fazendário da célula de Gestão 
de dados/dTi e Evando caires Pardinho de Matrícula: 54196206/2, função: 
coordenador fazendário da célula de Gestão de redes/dTi, ambos lotados 
na diretoria de Tecnologia da informação – dTi/SEfa, para atuarem, res-
pectivamente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa coM-
PWirE iNforMáTica lTda, sob o cNPJ nº 01.181.242/0003-53, referente 
ao contrato administrativo nº 045/2020, tendo como objeto o fornecimen-
to de Solução appliance de Banco de dados oracle Exadata Versão X8M-2 
Elastic ou superior, incluídos todos os serviços necessários para instalação 
e configuração bem como, o fornecimento dos serviços de garantia e su-
porte técnico para o appliance em formato 24x7 prestado pelo fabricante 
para o período de 36 meses e serviços técnicos especializados de migração 
de bancos de dados e configuração de replicação, referente ao Edital de Li-
citação do Pregão Eletrônico nº 003/2020/SEfa e seus respectivos anexos.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 806892
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 333 DE 26 DE MAIO DE 2022
coNcEdEr à servidora raiMUNda arTEMiS coSTa cHaVES fErrEira, 
agente de Portaria, id func nº 5138434/1, lotada na célula de Gestão de 
recursos financeiros/dad, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 01/06/2022 a 30/06/2022, correspondentes ao triênio de 25/06/2014 
a 24/06/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 334 DE 26 DE MAIO DE 2022
coNcEdEr à servidora aNa EUlalia BarroS SoarES, fiscal de recei-
tas Estaduais, id func nº 5096537/1, lotada na célula de Planejamento, 
Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 16/05/2022 a 14/06/2022, correspondentes 
ao triênio de 01/09/2016 a 31/08/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 335 DE 26 DE MAIO DE 2022
loTar, a contar de 09/05/2022, a servidora Maria dE faTiMa faVacHo 
arEro, Técnico, id func nº 3246140/1, na Escola fazendária - EfaZ.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
PORTARIA Nº 340 DE 31 DE MAIO DE 2022
rEMoVEr, a pedido, o servidor ricardo dE oliVEira NoGUEira, fiscal 
de receitas Estaduais, id func nº 5132428/1, da cEraT de Marabá para a 
cEcoMT de Portos e aeroportos.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
PORTARIA Nº 1009 DE 18 DE MAIO DE 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 03/05/2022, do 
gozo das férias da servidora aUrora rodriGUES BESSa, assistente 
administrativo, id func nº 54330/2, lotada na cEcoMT de carajás, 
concedidas pela PorTaria Nº 980 de 26/05/2021, publicada no doE 
nº 34.604 de 07/06/2021, referente ao exercício de 01/04/2020 a 
31/03/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 01/08/2022 a 29/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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PORTARIA Nº 1015 DE 18 DE MAIO DE 2022
alTErar, na PorTaria Nº 3160 de 10/11/2021, publicada no doE nº 
34.846 de 28/01/2022, o período de gozo de férias da servidora arlETE 
alfaia da foNSEca, id func nº 3251691/1, agente de Serviços, lotada na 
cEEaT de Grandes contribuintes, do período de 27/12/2021 a 24/01/2022 
para o período de 13/01/2022 a 10/02/2022, referente ao exercício de 
16/06/2020 a 15/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1053 DE 23 DE MAIO DE 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor BrUNo TorrES dE 
SoUZa, id func nº 5914737/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado 
no Tribunal administrativo de recursos fazendários, para serem usufruí-
das no período de 27/06/2022 a 26/07/2022, referentes ao exercício de 
29/07/2019 a 28/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1059 DE 24 DE MAIO DE 2022
aUToriZar o afastamento da servidora Maria ESTEr MoraES coUTi-
NHo, id func nº 11126/1, Técnico de contabilidade, lotada na cEcoMT de 
Portos e aeroportos, no período de 04/05/2022 a 11/05/2022, 08 (oito) 
dias, decorrentes do falecimento de seu irmão, sem prejuízo de sua remu-
neração.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1060 DE 24 DE MAIO DE 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora NiraNElMa BraGa dE 
oliVEira, id func nº 3248135/1, assistente administrativo, lotada na 
cEcoMT de itinga, para serem usufruídas no período de 01/06/2022 a 
30/06/2022, referentes ao exercício de 14/03/2021 a 13/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
PORTARIA Nº 1061 DE 24 DE MAIO DE 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa 
da família, ao servidor EdilSoN fErrEira BarBoSa, id func nº 469/1, 
assistente administrativo, lotado na célula de Gestão de Pessoas/dad, no 
período de 07/02/2022 a 21/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 806982
PORTARIAS DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA CAIF/DTR

PORTARIA Nº 2022330002352, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alUiZio MoraES dE frEiTaS.
cPf: 085.674.252-04.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS Sl cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB131861.
PORTARIA Nº 2022330002350, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iolaNda do carMo da coSTa PiNHEiro.
cPf: 330.645.712-49.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK24830.
PORTARIA Nº 2022330002349, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JoSE fraNciSco SaNToS PErEira.
cPf: 187.528.612-87.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY PErSoNal.
cHaSSi: 93HGM6630KZ101834.
PORTARIA Nº 2022330002351, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Marcia Maia fraNco.
cPf: 138.595.282-20.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX cVT.
cHaSSi: 93HGM6650GZ205526.
PORTARIA Nº 2022330002346, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria iNES cHaNdra faro riBEiro.
cPf: 563.948.702-00.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15JB146627.
PORTARIA Nº 2022330002347, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo EVaNGEliSTa GoNcalVES.

cPf: 171.154.422-15.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0KG129085.
PORTARIA Nº 2022330002348, de 17 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rUBENS MUNiZ aZEVEdo.
cPf: 829.834.532-00.
Marca/ModElo: ciTroEN/c3 EXclUSiVE a.
cHaSSi: 935SlNfNUKB507480.
PORTARIA Nº 2022330002354, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aliETE Maria fraNco MorGado.
cPf: 000.180.902-49.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa 16a aTTiTU.
cHaSSi: 9BHGa811BKP105705.
PORTARIA Nº 2022330002359, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carMEN SYlVia SoarES affoNSo.
cPf: 063.413.302-00.
Marca/ModElo: ford/Ka SE 1.5 Sd B.
cHaSSi: 9BfZH54J5J8181122.
PORTARIA Nº 2022330002358, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: darci Joao coBalcHiNi.
cPf: 220.356.569-15.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr PrE d4a.
cHaSSi: 9BG156YK0Mc408067.
PORTARIA Nº 2022330002357, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: KariNa SoarES loPES rodriGUES.
cPf: 148.143.152-87.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830JZ119730.
PORTARIA Nº 2022330002353, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUZia BaTiSTa fErrEira.
cPf: 060.877.362-04.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY lX cVT.
cHaSSi: 93HGM6650HZ208594.
PORTARIA Nº 2022330002356, de 18 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaUricio PErEira doS SaNToS.
cPf: 702.297.322-91.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK78536.
PORTARIA Nº 2022330002365, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: adoNiaS liMa alBUQUErQUE.
cPf: 837.276.122-15.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XJK154493.
PORTARIA Nº 2022330002362, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio JorGE aBracado HENriQUES.
cPf: 109.535.402-78.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT.
cHaSSi: 9BrB29BTXl2259188.
PORTARIA Nº 2022330002366, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: BETHaNia GorETH Garcia laMEira.
cPf: 352.319.632-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20X 1.6a PrEMi.
cHaSSi: 9BHBH51dBGP635373.
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PORTARIA Nº 2022330002367, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EdSoN GaBriEl oliVEira HaGE dE caSTro.
cPf: 914.026.972-87.
Marca/ModElo: fiaT/SiENa ESSENcE 1.6.
cHaSSi: 9Bd19716TG3307447.
PORTARIA Nº 2022330002360, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fEliPE alMEida GoNcalVES.
cPf: 015.794.242-28.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic ToUriNG cVT.
cHaSSi: 93Hfc1670lZ118937.
PORTARIA Nº 2022330002363, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PEdro HENriQUE riBEiro dE SoUSa.
cPf: 881.061.872-68.
Marca/ModElo: VW/foX cl McV.
cHaSSi: 9BWaG45Z0H4000976.
PORTARIA Nº 2022330002361, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSElENa Maria GoUVEa do aMaral loBaTo.
cPf: 117.695.722-87.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWdMda4Jd.
cHaSSi: 8aJBa3fS4K0268616.
PORTARIA Nº 2022330002364, de 19 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSilEa rodriGUES dE aMoriM.
cPf: 431.395.902-53.
Marca/ModElo: VW/VirTUS cl ad.
cHaSSi: 9BWdH5BZ4lP025391.
PORTARIA Nº 2022330002370, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GirlENE da SilVa MElo.
cPf: 517.852.772-00.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850KZ115455.
PORTARIA Nº 2022330002369, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria TElMa BraSil da NoBrEGa.
cPf: 023.758.932-04.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840HZ220000.
PORTARIA Nº 2022330002368, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MicHEl clEYToN do carMo SilVa.
cPf: 597.973.552-68.
Marca/ModElo: i/ford fiESTa Sd 1.6lTia.
cHaSSi: 3fadP4YJ7EM104156.
PORTARIA Nº 2022330002374, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rEGiNaldo GoiS.
cPf: 339.049.012-49.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860KZ106410.
PORTARIA Nº 2022330002371, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: roSiValdo BENTES TaVarES.
cPf: 116.977.092-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK231357.

PORTARIA Nº 2022330002372, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: rUi GUilHErME rocHa GUiMaraES.
cPf: 026.033.062-00.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB232066.
PORTARIA Nº 2022330002373, de 20 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SaNTiNa loPES do NaSciMENTo SoUSa.
cPf: 109.252.102-00.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf3l4082069.
PORTARIA Nº 2022330002376, de 23 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: carMEliTa MoNTEiro ariElo.
cPf: 251.153.592-00.
Marca/ModElo: HYUNdai/HB20X 1.6a STYlE.
cHaSSi: 9BHBG51dBHP770289.
PORTARIA Nº 2022330002377, de 23 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: faBiola MoraiS SilVa.
cPf: 680.598.412-20.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd d.
cHaSSi: 988675136lKK13145.
PORTARIA Nº 2022330002375, de 23 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: MaUro cESar MoraES airoSa.
cPf: 378.971.872-68.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf0M4015639.
PORTARIA Nº 2022330002381, de 30 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ElaiNE carValHo caSTElo BraNco.
cPf: 172.816.282-34.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl a.
cHaSSi: 9350WNfNYlB517629.
PORTARIA Nº 2022330002378, de 30 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: GaBriEl oliVEira dE carValHo.
cPf: 070.391.132-52.
Marca/ModElo: HoNda/ciVic EXl cVT.
cHaSSi: 93Hfc2660MZ121355.
PORTARIA Nº 2022330002380, de 30 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: JailToN GoMES ViNENTE.
cPf: 676.508.562-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK270249.
PORTARIA Nº 2022330002382, de 30 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lUiS da SilVa alMEida.
cPf: 470.068.702-91.
Marca/ModElo: fiaT/Palio SPorTiNG 1.6.
cHaSSi: 9Bd196263f2231572.
PORTARIA Nº 2022330002379, de 30 de maio de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SEBaSTiao SilVa coSTa.
cPf: 055.997.922-34.
Marca/ModElo: VW/foX cl SBV.
cHaSSi: 9BWaB45Z8H4007592.

Protocolo: 806499
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ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 339 DE 26 DE MAIO DE 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso das atribuições, considerando a 
PorTaria Nº 591/2019 - GS, de 15/03/2019, publicada no doE nº 33.826 
de 18/03/2019, e considerando o decreto nº 795/2020, de 29/05/2020, 
publicado no doE nº 34.240, de 01/06/2020, e ainda os termos do ofício 
n° 071/2022/dGP/TcM de 16/02/2022, no processo n° 2022/639119;
r E S o l V E:
art. 1º ProrroGar, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 01/06/2022, 
a cessão da servidora ADELIA MARIA MACEDO MONTEIRO, Identificação 
funcional nº 2016826/2, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, lotada na 
diretoria de administração/dad, para o Tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará, com ônus para o órgão cessionário.
art. 2º caberá ao órgão cessionário apresentar o servidor ao seu órgão de 
origem ao término da cessão.
Art. 3º A cessão findará na hipótese de exoneração ou dispensa do cargo 
de confiança, devendo o órgão cessionário providenciar a imediata apre-
sentação do servidor ao seu órgão de origem.
art. 4º cumpre ao cessionário comunicar a freqüência do servidor, mensal-
mente, ao órgão cedente.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 807014

.

.

ERRATA
.

CERAT PARAGOMINAS – AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL
PUBLICADO NO DOE Nº. 34.987, de 30 de maio de 2022.
ONDE SE LÊ: Modalidade de ação fiscal: “originário de ação fiscalde ro-
tina ou Pontual”
LEIA-SE: “Programação em Profundidade de Exercício fechado dirigida/Especial”

Protocolo: 806942

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo aditivo: 6º
Contrato: 001/2019/SEFA.
Modalidade: Pregão Eletrônico 019/2018
data da assinatura: 30/05/2022.
do objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 001/2019/SEfa, que 
trata da prestação de serviços continuados de recepcionista para atender 
as necessidades das unidades fazendárias da Secretaria de Estado da fa-
zenda, tem por objeto: a repactuação do valor do contrato, que passará de 
r$ 62.307,84 (sessenta e dois mil, trezentos e sete reais e oitenta e quatro 
centavos) para r$ 68.786,40 (sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e 
seis reais e quarenta centavos) mensal, e de r$ 747.694,08 (setecentos e 
quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos) 
para r$ 825.436,80 (oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e 
seis reais e oitenta centavos) anual, os efeitos desta repactuação retroagi-
rão à data de 01/01/2022, garantindo-se o pagamento dos valores corres-
pondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio,
fundamentação arts. 40, Xi, e 55, iii, da lei nº 8.666/1993; o art. 37, XXi, 
da constituição federal; manifestação jurídica nº 192/2022/coNJUr/SEfa
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106.04.123.1508.8251
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.37 - locação de Mão de obra
ValorES rETroaTiVoS - JaNEiro/2022 r$ 6.478,56
fEVErEiro/2022 r$ 6.478,56 - MarÇo/2022 r$ 6.478,56
aBril/2022 r$ 6.478,56
Valor ToTal rEPacTUaÇÃo r$ 25.914,24
Valor MENSal: r$ 68.786,40
Valor aNUal: r$ 825.436,80
fonte de recursos: 0176 e/ou 376- fundo de investimento Permanente da 
administração Tributária do Pará- fiPaT
contratado: officE SErVicE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE oBra EirEli, 
inscrito sob cNPJ/Mf nº 16.887.298/0001-33
Endereço: rua João Batista - nº 44-B, bairro centro, cEP: 67.030-585, 
ananindeua-Pará
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 807048
Termo aditivo: 7º
Contrato: 001/2019/SEFA.
Modalidade: Pregão Eletrônico 019/2018
data da assinatura: 31/05/2022.
do objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 001/2019/SEfa, que 
trata da prestação de serviços continuados de recepcionista para atender 
as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda, tem por objeto a 
prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12(doze) meses, com 
início em 01 de junho de 2022 e término em 31 de maio de 2023.
fundamentação legal: art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993; manifestação 
jurídica nº 195/2022/coNJUr/SEfa
Vigência:. 01/06/2022 a 31/05/2023
orçamento: 1710106.04.123.1508.8251

Natureza da despesa: 33.90.37- locação de Mão de obra
fonte de recursos: 0176/0376 - fundo de investimento Permanente da 
administração Tributária do Pará- fiPaT.
Valor mensal estimado: r$ 68.786,40
Valor anual: r$ 825.436,80
contratado: officE SErVicE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo dE oBra EirEli, 
inscrito sob cNPJ/Mf nº 16.887.298/0001-33
Endereço: rua João Batista - nº 44-B, bairro centro, cEP: 67.030-585, 
ananindeua-Pará
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 806951

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 e a empresa, ricardo r. do NaSciMENTo-ME, 
pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 24.217.877/0001-05.
do oBJETo do coNTraTo: locação de imóvel não residencial, localizado na 
rua 13°, nº 420, entre travessa treze de maio e Travessa lauro Sodré, Bairro 
Bela Vista, na cidade de itaituba, para o funcionamento da oEaT iTaiTUBa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X da lei nº 
8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2022/440393/PaE/SEfa/
Pa, considerando a urgência da situação e o valor para contratação.
Valor GloBal: r$ 87.264,00 (oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros Serviços de Terceiro Pessoa física
Valor Mensal: r$ 7.272,00
Valor anual: r$ 87.264,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda.
foro: Belém, Estado do Pará.
Belém, 30 de maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 806676
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a fUNdaÇÃo iNSTiTUTo dE PESQUiSaS EcoNÔ-
MicaS - fiPE, pessoa jurídica inscrita no de cNPJ nº. 43.942.358/0001-46
do oBJETo do coNTraTo: a prestação de serviços especializados para 
a elaboração de tabela de preços de veículos automotores para base de 
cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – iPVa 
para o exercício de 2023.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE lici-
TaÇÃo: art. 24, Xiii, da lei nº. 8.666 de 1993, Processo administrativo 
2022/520850-PaE.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251;
Natureza da despesa: 33.90.35.
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários.
Valor Total: r$ 45.599,36
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior.
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 30 de Maio de 2022.

Protocolo: 806840

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 017/2022 para a locação de imóvel não residencial, loca-
lizado na rua 13°, nº 420, entre travessa treze de maio e Travessa lauro 
Sodré, Bairro Bela Vista, na cidade de itaituba, para o funcionamento da 
oEaT iTaiTUBa.
Valor Global: r$ 87.264,00 (oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais).
Belém, 30 de maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 806678
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022
O Secretário de Estado da Fazenda RESOLVE ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação nº 019/2022 para prestação de serviços especializados para 
a elaboração de tabela de preços de veículos automotores para base de 
cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – iPVa 
para o exercício de 2023.
Valor Total: r$ 45.599,36
Belém (Pa), 30 de Maio de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda,

Protocolo: 806843
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SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 1103, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021,
considerando o processo nº 2022/640819- cEraT-BrEVES.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEira, 
assistente administrativo, Matricula nº514437002, portador do cPf nº 
268.613.052-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 300,00 (trezentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-BrE-
VES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 806488
PORTARIA Nº 1099, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando processo nº 2022/625264-cEcoMT-iTiNGa.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora, NadiEGE Socorro araUJo MENdoNÇa cargo 
assistente administrativo, Matricula nº 0202230301, portadora do cPf 
nº 147.289.152-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-i-
TiNGa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 806453
PORTARIA Nº 1100, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/605433 - 
cEraT-MaraBá.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa Márcia MENdES BraGa, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº 052258840/1, portadora do cPf nº 281.986.382-
53, Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.000,00 (mil reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
raBá, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 806462
PORTARIA Nº 1101, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/594572 - 
cEcoMT-GUrUPi.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdilENa do aMaral rodriGUES, cargo digitador, 
Matricula n° 514019601, portadora do cPf nº 124.676.002-97, Suprimen-
to de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deve-
rá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
GUrUPi, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 

(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 806470
PORTARIA Nº1104, 31DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº2022/654695-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa, cargo da-
tilógrafa, Matricula nº5208955/1, portadora do cPf nº 397.185.902-00, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 1.200,00 (mil e 
duzentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
PORTARIA Nº1105, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº 2022/648213 - rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria do Socorro da SilVa TEiXEira, car-
go assistente administrativo, Matricula nº1813/1, portador do cPf nº 
175.367.662-20, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-caPa-
NEMa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 806479
PORTARIA Nº 1102, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/631768 - cEraT 
-ParaGoMiNaS.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio,-
cargo datilografa, matricula nº50202/1, portadora do cPf nº 117.274.382-
72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 500,00 (qui-
nhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Para-
GoMiNaS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(Trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 806480

.

.

DIÁRIA
.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
PORTARIA Nº 1107 de 31 de maio de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcado-
riaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT alça 
Viária, no período de  01.06.2022, no trecho Belém - acará - Belém.



diário oficial Nº 34.990   63Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA Nº 1108 de 31 de maio de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora SiMoNE PoNTES dE fiGUEirEdo, nº 0514410801, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
doriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT alça 
Viária, no período de 01.06.2022, no trecho Belém - acará - Belém.
PORTARIA Nº 1109 de 31 de maio de 2022 autorizar 1 diária ao servi-
dor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPor-
ToS, objetivo de conduzir viatura, no período de 31.05.2022, no trecho 
Belém - Vila do conde - Belém.
PORTARIA Nº 1110 de 31 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao ser-
vidor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 01.06.2022, no 
trecho Belém - Vila do conde - Belém.
PORTARIA Nº 1111 de 31 de maio de 2022 autorizar 1  diária a servi-
dor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 02.06.2022, no 
trecho Belém - Vila do conde - Belém.
PORTARIA Nº 1112 de 31 de maio de 2022 autorizar 1  diária ao ser-
vidor aNToNio EdiValdo cHaVES, nº 0504943102, MoToriSTa, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 03.06.2022, no 
trecho Belém / Vila do conde / Belém.
PORTARIA Nº 1113 de 31 de maio de 2022 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE Maria oliVEira do NaSciMENTo, nº 0514398501, 
MariNHEiro rEG. MaQUiNaS, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.
TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES, objetivo de comparecer perante a 
comissão de processo administrativo disciplinar, constituída pela portaria 
669/2014, a fim de ser interrogado sobre fatos decorrentes da operação 
candiru, no período de 06.06.2022 à 07.06.2022, no trecho Breves - Be-
lém - Breves.

Protocolo: 806599

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

ORDEM DE SERVIÇO E NOTIFICAÇÃO FISCAL – CERAT PARAGOMINAS
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão Social: EMPrEENdiMENToS aGrÍcolaS NorTE SUl lTda.
inscrição Estadual: 15.717.719-0
TErMo dE iNÍcio dE fiScaliZaÇÃo no 08.2022.82.0000020-0 - Período: 
de 01/2022 até 05/2021.
auditor fiscal solicitante: fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior, Matrícula 
No 58611801.
documentos solicitados:
- dEclaraÇÃo coMPlETa do iMPoSTo dE rENda dE PESSoa fÍSica.
- EXTraTo BaNcário dE coNTa.
- dEclaraÇÃo coMPlETa do iMPoSTo dE rENda PESSoa JUrÍdica.
- oUTraS dEclaraÇÕES: PiX, dEPÓSiToS oU TraNSfErÊNciaS QUE 
coMProVEM a oPEraÇÃo.
- oUTroS: PaGaMENToS À forNEcEdorES; rEcEBiMENTo dE cliENTES.
- oUTroS coNTraToS: coMPra E VENda coM forNEcEdorES E cliENTES.
- PEdidoS dE coMPra.
- PEdidoS dE VENda.
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo para entrega dos documentos solicitados: 15 dias.
local de entrega dos documentos:
av. Presidente Vargas, S/N – centro. Telefone: 91(3729-3730)
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 806894
CERAT PARAGOMINAS - DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E 
NoTificaÇÃo fiScal - aiNf, abaixo relacionado, originário da ação fiscal 
de rotina ou Pontual nº 08.2022.82.0000007-2
aiNf Nº 082022510000023-8,
aiNf Nº. 082022510000024-6,
raZÃo Social : MiZaEl da SilVa SaNTiaGo - iNSc. EST. Nº : 
15.465.702-6.
afrE responsável : raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, locali-
zada na av. Presidente Vargas, ss/n - centro – Paragominas, no horário 
de 08:00 as 14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do 
crédito tributário.
francisco assis carolino Junior coordenador fazendário
cEraT - ParaGoMiNaS

Protocolo: 806857

AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL- CERAT PARAGOMINAS
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador Executivo regio-
nal de administração Tributária e Não Tributária da Secretaria da fazenda 
– cEraT Paragominas, no uso de suas atribuições, faZ SaBEr a todos 
quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem 
conhecimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiS-
cal - aiNf, conforme abaixo, originário da ação fiscal de rotina ou Pontual 
no 082022820000014-5: aiNf Nº 082021510000022-0
raZÃo Social: froNTEira do NorTE coMÉrcio dE ProdUToS ali-
MENTÍcioS lTda
iE: 15.808.849-2
afrE responsável: fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior
Matrícula: 0586118701
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº 6.182, de 30 de 
17 de dezembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3o, o que poderá ser feito nesta coordenação, localiza-
da na av. Presidente Vargas, S/N, entre rua do contorno e rua Estado do 
Maranhão - Centro, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior
coordenador fazendário – cEraT - Paragominas

Protocolo: 806833
ORDEM DE SERVIÇO E NOTIFICAÇÃO FISCAL – CERAT PARAGOMINAS
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão Social: caMPo VErdE ProdUToS aGroPEcUárioS lTda (caMPo 
VErdE aGroPEcUária).
inscrição Estadual: 15.507.027-4
TErMo dE iNÍcio dE fiScaliZaÇÃo no 08.2022.82.0000015-3 - Período: 
de 08/2021 até 12/2021.
auditor fiscal solicitante: fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior, Matrícula 
No 58611801.
documentos solicitados:
- dEclaraÇÃo coMPlETa do iMPoSTo dE rENda dE PESSoa JUrÍdica.
- d.a.E (S) dE rEcolHiMENTo dE i.c.M.S (1131).
- dirPf – dEclaraÇÃo dE iMPoSTo dE rENda PESSoa fÍSica - SÓcio.
- oUTraS dEclaraÇÕES: PiX, dEPÓSiToS oU TraNSfErÊNciaS coM-
ProVaNdo a oPEraÇÃo.
- oUTroS: PaGaMENToS À forNEcEdorES; rEcEBiMENTo dE cliENTES.
- oUTroS coNTraToS: coMPra E VENda ENTrE a EMPrESa; forNEcE-
dorES E cliENTES.
- PEdidoS dE coMPra.
- PEdidoS dE VENda.
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo para entrega dos documentos solicitados: 15 dias.
local de entrega dos documentos:
av. Presidente Vargas, S/N – centro. Telefone: 91(3729-3730)
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 806818

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT
Portaria n.º202201000667 de 31/05/2022 - 
Proc n.º 002022730003215/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jurandi de Sousa Paula – cPf: 368.273.552-68
Marca: fiaT/arGo driVE 1.3 dESiGN 8V flEX 4P Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000669 de 31/05/2022 - 
Proc n.º 002022730003241/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: angelina Silva do Nascimento – cPf: 696.379.202-00
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000671 de 31/05/2022 - 
Proc n.º 002022730001172/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Joelson Nascimento Pereira – cPf: 003.230.252-50
Marca: fiaT/PUlSE MT driVE 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000673 de 31/05/2022 - 
Proc n.º 002022730003312/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio dias ferreira – cPf: 222.382.712-87
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000665 de 31/05/2022 - 
Proc n.º 002022730003194/SEFA
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo aldo alves de Sousa – cPf: 236.574.212-20
Marca: ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT Tipo: Pas/automóvel

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202204002765, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003488/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao Batista da Paixao Santiago – cPf: 087.492.052-34
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB143741
Portaria n.º202204002767, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003489/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: leticia ferreira da Silva – cPf: 922.455.012-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG347585
Portaria n.º202204002769, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003486/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: renato Martins ribeiro – cPf: 759.325.472-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501Yf2280449
Portaria n.º202204002771, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003266/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joacy araujo da Silva – cPf: 048.939.212-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS JoY BlacK/Pas/automovel/9BGKd69U0MB245371
Portaria n.º202204002773, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003490/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Emanuel Hildebrando lopes Portal – cPf: 055.990.402-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha XS15/Pas/automovel/9Brccaa36P8179362
Portaria n.º202204002775, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003498/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: arnaldo ribeiro dos Santos – cPf: 023.766.362-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG116315
Portaria n.º202204002777, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003496/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Moyses de franca Nascimento – cPf: 057.211.802-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ8KP508381
Portaria n.º202204002779, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003485/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edson Souza da Silva – cPf: 330.691.232-87
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB137530
Portaria n.º202204002781, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003308/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Normandi dos Santos Pau Brasil – cPf: 372.503.532-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3403160
Portaria n.º202204002783, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 42022730002451/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Pereira de aguiar – cPf: 163.344.182-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0EB291096
Portaria n.º202204002785, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003480/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Miranda da cruz filho – cPf: 094.075.102-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5092114
Portaria n.º202204002787, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003483/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Henrique de lima ferreira – cPf: 292.950.842-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45UXHT091017

Portaria n.º202204002789, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003499/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: dimilson Batista da Silva – cPf: 186.179.212-34
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45UXlT033180
Portaria n.º202204002791, de 31/05/2022 - 
Proc n.º 2022730003348/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose luis Sousa dos Santos – cPf: 140.523.772-49
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU027035

Protocolo: 806644
ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 

FAZENDÁRIOS-TARF
ANÚNCIO DE PAUTA PARA JULGAMENTO

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 06/06/2022, às 09:30 h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18915, aiNf nº 
032018510014155-8 , contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15308331-0
Em 03/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19111, aiNf nº 
172017510000043-1 , contribuinte aJES coMErcio dE ProdUToS ESPE-
ciaiS lTda. - EPP, cNPJ nº. 68.561.703/0001-22
Em 06/06/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18844, aiNf nº 
092017510001226-4 , contribuinte BUNGE aliMENToS S/a, insc. Estadual 
nº. 15229048-6
Em 06/06/2022, às 09:30 h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18750, aiNf nº 
062017510002033-9 , contribuinte d’GraNEl TraNSPorTES E coMErcio 
lTda, insc. Estadual nº. 15289122-6

Protocolo: 806778

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

Inexigibilidade Nº 012/2022
data da inexigibilidade: 19.05.2022
contrato Nº: 061/2022
Prazo: 03 (três) meses
objeto: Transferência de recursos, por parte do PaTrociNador, a título 
de patrocínio, destinados à realização do Projeto “SHoW aGro 2022 – co-
oPErNorTE – 5ª Edição.
Valor Total: r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
data de assinatura do contrato: 24.05.2022
Vigência: 24.05.2022 a 23.08.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, b e c do rlc/Banpará.
contratada: cooPEraTiVa aGroiNdUSTrial ParaGoMiNENSE – cooPErNorTE
Endereço: rodovia Br 010, s/nº, Km 1675, distrito industrial inocêncio oliveira
cEP: 68.625-970  Paragominas/Pa.
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 806668
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

CONTRATO Nº: 070/2020
TERMO ADITIVO Nº: 02
objeto do contrato: contratação de serviços de Transporte de Mensagens 
SMS (SHorT MESSaGE SErVicE).
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 016/2020
data de assinatura do aditivo: 01.06.2022
Vigência do aditivo: 01.06.2022 a 30.09.2022
objeto do aditivo: alteração qualitativa, para adição do serviço de SENdEr 
id – alPHa NUMBEr, e alteração quantitativa para decréscimo contratual 
no percentual de 83,20%.
fundamento legal do aditivo: artigo 37, XXi da cf e art. 81, i e ii da lei 
nº 13.303/2016.
Valor Global atualizado do contrato decorrentes das alterações Quantita-
tiva e Qualitativa: r$596.082,42 (quinhentos noventa e seis mil, oitenta e 
dois reais quarenta e dois centavos)
contratado: MaXX ProJEToS E coNSUlToria EM Ti lTda.
Endereço: avenida Tancredo Neves nº 2539, condomínio cEo Salvador 
Shopping, Torre londres, sala 2607  Bairro: caminho das árvores
cEP: 41.820-021  cidade: Salvador/Ba
diretor responsável: Jorge Wilson c. S. antunes
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 805297
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SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 478 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2021/23348.
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, a publicação no doE nº 34.988 de 31/05/2022 
referente a PorTaria Nº 476 de 27/05/2022, que cedeu a servidora ro-
SiaNE coSTa dE SoUZa, matrícula nº 54190758/1, cargo aSSiSTENTE 
Social, lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – MaTErNo 
iNfaNTil.
ii- cEdEr, de 01.03.2022 a 28.02.2024, à caSa ciVil da GoVErNado-
ria do ESTado / oUVidoria GEral do ESTado, a servidora roSiaNE 
coSTa dE SoUZa, matrícula nº 54190758/1, cargo aSSiSTENTE Social, 
lotada na UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – MaTErNo iNfaN-
Til, com ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
31.05.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807043
PORTARIA Nº 037, DE 31 DE MAIO DE 2022.

a diretora do 11º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela Portaria n° 1.650/2020 – ccG de 05/08/2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.302 de 06/08/2020, e;
coNSidEraNdo a Portaria n° 470, de 29 de julho de 2020, que, dispõe: 
“art. 1° - delegar competência aos diretores dos centros regionais de 
Saúde para instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar nos 
termos do art. 199 do rJU”;
coNSidEraNdo os termos do art. 92, inciso ii do regimento interno da 
SESPa que dispõe como atribuição dos centros regionais de Saúde o exer-
cício das atividades de apoio relativas a pessoal, material, finanças, trans-
portes e serviços gerais, no âmbito de sua competência;
coNSidEraNdo que dentre os princípios norteadores da administração 
Pública, destaca-se o da moralidade administrativa, devendo a autoridade 
pública adotar medidas necessárias à sua fiel observância;
coNSidEraNdo a necessidade da apuração rigorosa de condutas pratica-
das nos segmentos pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde Pública, 
bem como a ocorrência de irregularidades de um modo geral, e;
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94 que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de 
Processo administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os 
procedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade 
tiver ciência de irregularidade no serviço público;
r E S o l V E:
i– dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar a demanda noticiada pelo ofício nº 596/2020/MP/13º PJMab – 
MPPa do dia 27.08.2020; reiterada pelo ofício nº 834/2020/MP/13º PJMab 
– MPPa do dia 27.11.2020;ofício n.º 0680/2021/MP/13º PJMab– MPPa do 
dia 18.08.2021; reiterada pelo ofício n.º 0176/2022/MP/13º PJMab– MPPa 
do dia 15.03.2022. (ref.: Notícia de fato n.º 000429-940/2020);
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores: Maria do So-
corro GaBY BoGÉa, Mat. nº 5072891-2, MarcElo JoSÉ SaNcHES da 
rocHa, Mat. nº 5965670/1, JUdá araÚJo fErrEira BElarMiNo, Mat. 
nº5960170/1 e Maria roSália BriTo cardoSo, Mat. nº 5088640/1, sob 
a presidência do primeiro, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o 
qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessi-
dade da administração Pública, as condições do óbito da Sra. oSMaNdiNa 
oliVEira SErraNo, ocorrido no dia 06.06.2020, no Hospital de campa-
nha de Marabá – HcM;
ii.i - a comissão Sindicante tem plena liberdade, podendo examinar quais-
quer documentos relacionados ao objeto, recorrendo, quando necessário, 
a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa apuração dos fatos.
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autori-
dades, segmentos pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde Pública e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispensáveis 
à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
irlândia da Silva Galvão
diretora de centro regional de Saúde
Portaria nº 1.650/2020 – ccG de 05/08/2020

Protocolo: 806852

INTIMAÇÃO Nº 042/22 – CPAIC/SESPA
BELÉM, 01 DE JUNHO DE 2022.

d – HoSP distribuidora Hospitalar ltda.
av. rio Verde s/n, Quadra 44 – lote 12 – Galpão 02 loteamento Vila rosa 
– aparecida de Goiânia- Go cEP: 74.935-851
Na condição de Presidente da comissão de Processo administrativo de 
inexecução contratual, observado o disposto na lei nº 8.666/93 e na le-
gislação Estadual nº 8.972/2020, abre-se o prazo de 10 (dez) dias a contar 
da publicação da presente intimação, para que a Empresa se manifeste 
por escrito, em virtude de não atendimento da ata de registro de Preços 
nº 026/17, com fundamento no art. 87, da lei nº 8.666/93, bem como o 
previsto no art. 104, da lei nº 8.972/2020 e art. 23 do decreto Estadual 
nº 1.887/17.
Produza todas as provas que julgar conveniente sobre suposto episódio 
de responsabilização a que se refere o processo administrativo próprio nº 
2018/179052.
destarte, independentemente de manifestação o processo terá sua continuidade.
atenciosamente,
Venise dos Santos alves
Presidente cPaic/SESPa

Protocolo: 806995
PORTARIA N° 477 DE 30 DE MAIO DE 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01/05/2014, a servidora Maria da coNcEiÇÃo 
MacHado SilVa do cargo agente de Portaria, matrícula 5157005/1, lota-
da no 11º CRS Marabá, sob o regime Estatutário não Estável, para fins de 
regularização funcional, conforme processo 2021/1336806.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 806418
PORTARIA COLETIVA N° 0420 DE 30 DE MAIO DE 2022

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/654002.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados abai-
xo para a dirEToria dE dESENVolViMENTo E aUdiToria doS SErViÇoS dE 
SaÚdE.

MATRÍCULA NOME CARGO LOTAÇÃO

86746/1 fraNciSco rEGiNaldo MoraES aGENTE ViGilÂNcia 
SaNiTária dirEToria TÉcNica

57174477/1 iSMaEl PiMENTa doS SaNToS MoToriSTa SEÇÃo dE TraNSPorTES
57205095/1 SiNdErlEi cardoSo da SErra MoToriSTa SEÇÃo dE TraNSPorTES
57205645/1 ViTor Eloi rEiS do coUTo MoToriSTa SEÇÃo dE TraNSPorTES

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
30.05.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 806847

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA COLETIVA N° 1.481 DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11.
r E S o l V E:
rESciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

Mat. V Nome Cargo À Contar
5942086 3 HENricK dE SoUZa NoGUEira aNaliSTa dE SiSTEMa 26/05/2022
5955257 1 GEorGE SarMENTo dE PaUla JÚNior aNaliSTa dE SiSTEMa 26/05/2022
5930067 3 EliElSoN BorGES caNTÃo rodriGUES aNaliSTa dE SiSTEMa 26/05/2022
5964016 1 carloS rafaEl NoVaES BorGES aNaliSTa dE SiSTEMa 26/05/2022
57204312 2 KEllEN ViViaNE fUrTado rodriGUES aSSiSTENTE Social 26/05/2022
5964378 1 rEGiaNE crUZ dE PoNTES foNoaUdiÓloGo 26/05/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
31.05.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807078
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº355/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: adElSoN SaNToS doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 505/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: adErloN da SilVa liMa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 500/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: adriaNa BaNdEira doS SaNToS PlaTilHa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 499/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aldo GUEdES do NaSciMENTo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 503/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: allaN PaTricK aQUiNo SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNa BEaTriZ foNSEca SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNa BEaTriZ foNSEca SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 545/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNa caroliNa oliVEira Vidal
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 546/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNa lUcia SoUZa da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 548/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNa Maria MoNTEiro GoNcalVES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 563/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNGEla Maria GoMES liMa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 337/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aUricÉlia da rocHa MarTiNS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 349/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BrENo SErGio SarMENTo Maia
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 507/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: carla criSTiNa do roSario ViEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 338/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: carla JaQUEliNE Galo MENEZES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 356/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ciNTia MaGalHÃES corrÊa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 526/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: coNcEiÇÃo do Socorro GoMES SaNTiaGo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 554/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: criSTiNa ValÉria oliVEira PaMPloNa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 363/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daNilo WENdEl cordEiro ViEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 578/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: darliNG raMoN NaSciMENTo dE oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 577/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daVid SoUZa dE liMa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 455/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: dENilSoN do Socorro PiNHEiro MarTiNS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 576/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EdlENE alVES da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 397/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ElEM loUiSE WaNdErlEY araUJo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 519/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EliZETH criSTiNa ViEira coSTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 575/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EUdiZaQUiaS dE SoUZa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 403/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EVEliN rodriGUES riBEiro
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES



diário oficial Nº 34.990   67Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 573/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: faBricio odiNEY dE liMa SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 572/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fEliPE da SilVa rodriGUES MoNTEiro
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 549/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fraNcYMara aBraHÃo GoMES riBEiro
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 393/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: GilSoN MoraES doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 393/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: GlEicE dE araUJo PiMENTEl
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 347/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: GrEGorio fEliPE do NaSciMENTo frEiTaS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 515/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: HEric GoMES MoUrÃo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 382/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: iSadora dE JESUS dE BarroS BriTo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 395/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JacKElYNNE Mafra PErEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 526/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JaQUEliNE fariaS roSa da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 522/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JEffErSoN liMa PaNToJa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 521/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoÃo MUrilo SoarES dE SoUZa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 331/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoicE aMaNda araUJo PaES dE MElo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 345/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoiNGrid SaNToS da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 353/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoSE aNToNio dE araUJo fErrEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 390/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: KarEN dESSiMoNi NoGUEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 389/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: KariEl aNdrEY rodriGUES fErrEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 317/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: KaTia SolaNGE SilVa da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 326/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: KEllY dE BriTo MENdES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 494/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: laUra caSSia dE SoUSa MaciEl GoNÇalVES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 494/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: laUra caSSia dE SoUSa MaciEl GoNÇalVES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 324/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lEaNdro cUNHa dE MiraNda
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 318/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lEoNardo caMPoS oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 322/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lEoNicE doS SaNToS fErrEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 320/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lidYaNE cHriSTiNE coUTiNHo NUNES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 323/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: liEGNE coSTa roldÃo GoNÇalVES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 321/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: liliaN lUciaNE da SilVa PiMENTEl
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 398/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lUaNa MoNiQUE fUrTado BaTiSTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 388/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lUiZa lara coiado
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 339/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MaNoEl adEliNo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 319/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MarcElo aNdrE BarBoSa aSSiS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 340/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MarcElo Naif BaHia fErrEira MaTHiaS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 379/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Maria da coNcEicao coSTa alVES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 314/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 341/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Marilia caValcaNTE NacaraTo oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 316/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MariNa loBaTo doS SaNToS oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 313/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MariNalda do Socorro diaS VilHENa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 517/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MariValdo BriTo da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 342/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MarYaNE dE liMa BriTo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 315/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MYKaEli KaroliNa SilVa SaldaNHa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 387/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NaTHalia fariaS PacHEco
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 385/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: PErcio fErrEira dE SoUZa JUNior
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 386/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: PoliaNE aMaral da coSTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 384/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: raQUEl roSa da SilVa aVila
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 386/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: raYaNE alicE MoraES cardoSo
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 330/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rENaTo MarTiNS NEVES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 330/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rUaNa PriScila rodriGUES dE oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 123/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SaNdra Maria GoNÇalVES da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 125/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SÉrGio GUilHErME NaSciMENTo da SilVa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 391/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: STEPHaNY radariNG doS SaNToS frEiTaS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 399/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TaciaNE BraGa dE oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 380/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TaTHiaNY HEloiSE da SilVa coSTa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 400/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: WaGNEr loPES dE aBrEU
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 343/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: WarlESoN JÚNio aTaidE doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 381/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: WElliNGToN JUNior dE SoUZa laMEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 373/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ZacariaS oliVEira GillET
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 250/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: adilKa caliNE GoMES caValcaNTi caNdido
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 271/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: adriEllE PriScilla SoUZa lira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 296/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aGlaiSa criSTiNa NaBiÇa crUZ
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 284/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: alESSaNdra MicHEllE MoNTEiro NaVEGaNTES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 239/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: alESSaNdra TriNdadE dE MoUra fEliPE
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 270/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aMaNda dE PaUla BorGES dE MoUra
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 290/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNdrE lUiZ PorTEla SilVa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 298/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNdrÉia rodriGUES PiNTo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 295/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aYlaNY da SilVa NaSciMENTo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 267/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BEliSSa MoNiQUE GUErrEiro doS SaNToS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 251/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BENilda lÚcia NErY GUErrEiro dE liMa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 252/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BETiaNa PaTricia BriTo MorEira MaGNo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 234/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BrENa MENdES dE SoUSa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 282/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BrUNa lola da SilVa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 248/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: caSSilENE oliVEira da SilVa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 237/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: claUdia liMa do NaSciMENTo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 273/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: cYriS dE NaZarE PErEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 242/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daElEN frEiTaS PErEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 272/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daNiEla dE SoUSa cUllErrE
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 238/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: dÉBora do Socorro carValHo MiraNda
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 274/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: dHYEllEN daYNara SalES SacraMENTo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 254/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: diEllY oliVEira GoNcalVES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 293/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: dUlcE KarEN coSTa VaScoNcEloS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 240/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ElEN criSTiNa BriTo MENdES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 265/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ElUaNa do Socorro liMa GoMES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 275/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ENEida HorTa coSTa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 241/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: faBYla d’ Tacia BriTo TriNdadE
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 255/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fEliPPE MarTiNS rodriGUES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 254/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fraNciaNE doS SaNToS liMa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 253/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: GlaUcia liBia PiNTo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 246/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: GlEicilENE oliVEira PiNHo coElHo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 245/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ioNara PaUliNa loBaTo rodriGUES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 299/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ioNE araÚJo BorGES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 246/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: iSiS MENdES dE oliVEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 249/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JaMil MicHEl MiraNda do ValE
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 300/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoHN lENNoN SaNToS MarTiNS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 279/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Karla MariaNa SoUZa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 277/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lariSSa dE caSTro MaGalHaES TEiXEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 281/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: laYSE cHriSTiNE MarTiNS SENa dErZE fErrEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 278/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lEiliaNE criSTiNa dE SoUZa coSTa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 269/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lETicia dE SoUSa rocHa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 291/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: liNdEMBErGUE SaNToS frEiTaS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 295/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lUaNa PaSTaNa cardoSo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 294/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lUaNda rodriGUES da PaiXÃo dE caSTro
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 298/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Maira ciBEllE da SilVa PEiXoTo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 261/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MaNoEl SaMUEl da crUZ NETo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 287/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MarcoS MiraNda rodriGUES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 260/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MariaNa SoUZa dE liMa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 262/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MarÍlia faial BaTiSTa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 262/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MElYaNE dE aSSUNÇÃo Gaia
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 268/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MicHEli SoUZa dE oliVEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 259/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NaTHalia THaYS da SilVa PorTUGal
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 264/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NaYara da cUNHa MaTiaS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 280/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NYVia criSTiNa doS SaNToS liMa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 263/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: PriScila criSTiNa dE SoUSa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 263/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: PriScila KaTiaNE MElo Garcia
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 288/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rEGia criSTiNa da SilVa PErEira alVES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 258/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: riTa do Socorro riBEiro QUarESMa oliVEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 283/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rUBENildE SilVa doS SaNToS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 297/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SaMaNTHa PErEira caldaS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 235/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SilVaNa SilVa cHaVES
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 276/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TÂNia lÚcia alVES da SilVa
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 266/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: THaiS da PaiXÃo fUrTado
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 257/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: VaNESSa HElaNE MacEdo dE oliVEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 256/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: WEBEr MarcoS
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 243/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: WESllaNa dE oliVEira fErrEira GoNÇalVES
cargo do Servidor: ENfErMEiro EPidEMioloGia
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 244/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daNiElE MoNTEiro NUNES
cargo do Servidor: ENfErMEiro EPidEMioloGia
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 263/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: KiSSYa da crUZ PUrEZa MariNi
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 261/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rEGiaNNE iNGrid caScaES GUEdES
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 372/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SUZaNa HElENa caMPElo NoGUEira liMa
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 371/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TaMMY KaTHlYN aMaral rEYMÃo
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 362/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Erica MEloNio da coSTa loBo
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 370/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: caio cESar MacEdo dE SoUZa
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 369/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lEiliaNE da coSTa loBaTo MoraES
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 368/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: iZaBEl diENNE MacEdo corrEa
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 364/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: PriScila dE NaZarÉ QUarESMa PiNHEiro
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 367/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: daiSY aParEcida aNdrE
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 366/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MÔNica dE oliVEira SilVa BarroS
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 365/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: roMUlo cardoSo da SilVa
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 360/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EllEN caroliNa dE VilHENa liMa dE MElo
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 304/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: alEX oliVEira doS PaSSoS
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 306/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: diNaElSoN SoarES
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 303/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ErMErSoN da SilVa MoUra
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 309/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: HElVio doS SaNToS riPardo
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 307/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: alaN cUNHa dE aViZ
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 311/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: iVaNildo carNEiro da SilVa
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 310/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNdrE fErrEira GoMES
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 305/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lailSoN PaTricK caMPoS doS SaNToS
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 302/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: GiValdo aNaldo dE oliVEira PoNTES da SilVa
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 308/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: clEBSoN cardoSo raMoS
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 312/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MaUro roBErTo SaSTrE loBaTo
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 312/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MaUro roBErTo SaSTrE loBaTo
cargo do Servidor: MoToriSTa
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo

Protocolo: 806996
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: PoliaNNE doS SaNToS oliVEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: HENricK dE SoUSa NoGUEira
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMaS
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GEorGE SarMENTo dE PaUla JÚNior
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: EliElSoN BorGES caNTÃo rodriGUES
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: aNdrÉ lUiS carValHo SiQUEira
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: carloS rafaEl NoVaES BorGES
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 25.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: EliWElToN GoMES PaES
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: KolliN WaKU MUNdUrUKU
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: TÂNia criSTiNa NoVaES da crUZ
cargo do Servidor: aNaliSTa dE SiSTEMa
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: iliSoNETE Socorro MoraES MarTiNS
cargo do Servidor: aSSiSTENTE Social
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: KEllEN ViViaNE fUrTado rodriGUES
cargo do Servidor: aSSiSTENTE Social
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: JoNESoN MaTHEUS do ValE BEZErra
cargo do Servidor: ENfErMEiro (rEGUlador)
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: lYa carla doS rEiS MorEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro (rEGUlador)
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: rEGiaNE crUZ dE PoNTES
cargo do Servidor: foNoaUdiÓloGo
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: caroliNE MarcElE doS SaNToS MarTiNS TraVEr-
SiN
cargo do Servidor: PSicÓloGo
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: roSiNE liMa SilVa
cargo do Servidor: PSicÓloGo
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: NEYEllE PoNTES dE lacErda
cargo do Servidor: TEraPEUTa ocUPacioNal
Vigência: 26.05.2022/25.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: rENaTa daNiEllE fErNaNdES SilVa daVid
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: rENaTa daNiEllE fErNaNdES SilVa daVid
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SilVia KariNNY BriTo caladriNi dE aZEVEdo
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: PaBlo WEll do aMaral rEGo
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: iSadora PErEira dE MoUra
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: Maria clara fErrEira MaZZiNGHY
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: NaTália rodriGUES EUGÊNio
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: fErNaNda dE PaUla MorEira
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: laUdrEiSa da coSTa PaNToJa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: fEliPE BEZErra da coSTa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: iZaBElla dE araUJo BaSToS
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: faBio daNiEl PErEira SaMPaio
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SaBriNa MacaMBira GUErra da rocHa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: EdMUNdo JoSÉ VEloSo dE liMa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: MariaNa raPoUSo da caMara coElHo alVES
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GaBriEl PrUScH fErNaNdES
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: ciNTia ElaiNE alVES da SilVa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: THaiS MarTiNS MoraES BENJaMiM
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: HENriQUE liMa dE SoUSa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: caroliNa BarroS KaHWaGE
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: lUiZ aUGUSTo caMPoS alMEida
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: alEXaNdrE MaUÉS da coSTa
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: MarloN oliVEira VEra
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: KaYo SilVa GUSTaVo
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: BrENo YaNaGUiBaSHi GoNÇalVES
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: daVi fUrTado roliM NETo
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SHaroN foNTEl dE alMEida
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: fErNaNda caroliNa PErEira EiSMaNN
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GaBriElla SaMPaio PErEira alVES
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: PErla da coSTa MoNTEiro
cargo do Servidor: MÉdico rEGUlador
Vigência: 01.05.2022/30.05.2023.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME 16º PSS/SESPa
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 807006

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 113 DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº 335 de 03 de julho de 2020 publi-
cado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula oitava do contrato nº 049/2022(Grá-
fica E EdiTora SaNTa crUZ EirEli - ME) nos autos do Processo n° 
2022/241618.
r E S o l V E: designar a servidora aNa lUcia caSTro doS SaNToS al-
VES, Matrícula: 104388/1, como fiscal titular, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar o contrato 049/2022, bem como pelo atesto dos documentos 
de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto con-
tratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 806534

.

.

ERRATA
.

ERRATA ao contrato 50.22- processo 2022/203238 publicado no 
Diário Oficial de 34.988 de 31 de maio de 2022, protocolo 806017.
ONDE SE LÊ: “ claUSUla SEGUNda- ViGÊNcia. 2.1 - a vigência do con-
trato será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua publicação no doE, 
podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da lei 8,666/93.””
LEIA-SE: “claUSUla SEGUNda- ViGÊNcia. 2.1 - a vigência do contrato 
será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação da adesão no 
doE, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da lei 8,666/93.”

Protocolo: 806385

OUTRAS MATÉRIAS
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

EXTRATO DO EDITAL N° 001/2022 - SESPA, 
07 DE JANEIRO DE 2022

14º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

o Secretário Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no Edital nº 001/2022, dE 07 de janeiro de 
2022 (14º PSS/SESPa), autorizado através do PaE nº 1094258/2021.
RESOLVE: PRORROGAR o 14º Processo Seletivo Simplificado por mais 2 
meses, conforme item 8.1. do referido edital
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 807009
INTIMAÇÃO Nº 041/22 – CPAIC/SESPA

BELÉM, 01 DE JUNHO DE 2022.
d–HoSP diSTriBUidora HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda.,
av, rio Verde, S/N – Quadra 44 – lote 12 – Galpão 2 loteamento Vila rosa 
– aparecida de Goiânia/Go cEP. 74.935-851.
Na condição de Presidente da comissão de Processo administrativo de 
inexecução contratual, observado o disposto na lei nº 8.666/93 e na le-
gislação Estadual nº 8.972/2020, abre-se o prazo de 10 (dez) dias a contar 
da Publicação da presente intimação, para que a Empresa se manifeste 
por escrito, devido a falta de viabilidade da ata de registro de Preços nº 
007/18, conforme estabelecido no Termo contratual e seus anexos, no 
art. 87, da lei nº 8.666/93, bem como o previsto no art. 104, da lei nº 
8.972/2020 e art. 23 do decreto Estadual nº 1.887/17.
Produza todas as provas que julgar conveniente sobre suposto episódio 
de responsabilização a que se refere o Processo administrativo Próprio nº 
2018/179068.
destarte, independentemente de manifestação o processo terá sua con-
tinuidade.
atenciosamente,
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 807015
PORTARIA Nº 648 DE 31 DE MAIO DE 2022 - DGTES/SESPA

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto do art. 
72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
de n° 2022/656279.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Maria Nora NEY BraGa PoM-
PEU, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 
54184255/2, lo tada no Hospital regional - Tucuruí, a contar de 25/03/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 31/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 806339
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 28.578,00 (Vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito 
reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: a&r coMErcial ProdUToS E EQUiPaMENToS EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 22.858.929/0001-
99, inscrição Estadual nº 07.729.038/001-20, com sede na SclN 411 Blo-
co c loja 44 SS, asa Norte. cEP 70866-530, Telefone: (61) 3201-4455, 
e-mail: contato@arcomercialdf.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

19

cadEira dE rodaS acTiVE adUlTo dEScriÇÃo ESTrUTUra 
EM aÇo doBráVEl EM dUPlo X TUBUlar PiNTUra EPoXi 
aSSENTo E ENcoSTo EM NYloN alMofadado alMofada 
EM ESPUMa dE alTa dENSidadE coM 5cM dE ESPESSUra 

frEioS BilaTEraiS rEGUláVEiS rodaS TraSEiraS 24 
rolaMENTadaS rodaS diaNTEiraS 6 rolaMENTadaS 

VErTicalMENTE GarfoS diaNTEiroS EM NYloN aPoio dE 
BraÇoS EMBorracHadoS EScaMoTEáVEiS aPoio dE PÉS 
rEGUláVEiS, rEMoVÍVEiS E rEBaTÍVEiS laTEralMENTE 

ProTETor laTEral dE roUPaS rodaS EM alUMÍNio raia-
daS E PNEUS MaciÇoS caPacidadE 120 KG .

UNd 22 r$ 1.299,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806780
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 055/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 27.900,00 (Vinte e sete mil, novecentos reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: M.K.r. coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli, pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 31.499.939/0001-76, 
inscrição Estadual nº 177.427.143.110, com sede na MarEcHal MaSca-
rENHaS dE MoraES, N° 88, Sala B, cEP. 16075-370, araÇaTUBa/SP, 
Telefone: (18) - 36212782, E-mails: licitacao2@kcrequipamentos.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

17

BalaNÇa aNTroPoMÉTrica adUlTo: Balança eletrônica de 
peso e medida de pessoas (altura) com capacidade para 150kg 

x 50g; display de cristal líquido de fácil leitura, plataforma 
de aço carbono 1020, piso de borracha antiderrapante. 

Certificado de aferição pelo INMETRO; Alimentação elétrica 
de 220V-60 Hz.

UNd 30 r$ 930,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806786
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 209.300,00 (duzentos e nove mil, trezentos reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: W. TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 20.121.311/0001-16, inscrição Esta-
dual nº 15.447.076-7, com sede na rua Vinte e oito de Setembro, nº 635, 
altos, sala 01 e 03, cEP 66.053-355, Bairro reduto, na cidade de Belém- 
(Pa), Telefone: (91) 98266-6666/ (91)3222-0129, E-mail: tedescorefrige-
racao@yahoo.com.br

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

23

dESfiBrilador coNVENcioNal: deve possuir chave seletora 
manual rotativa para os modos desligado/desfibrilador ou des-
ligado/ seleção-de-energia para resposta rápida e comutação 
imediata; equipamento deverá ser portátil, em corpo único; 

menu para configuração do equipamento; pás de desfibrilação 
externas adulto com pá pediátrica nela embutida; a área de 
contato das pás adulto deve ser removida por deslizamento 

sob a qual se encontra a área de contato pediátrica; desfibri-
lação externa através das pás ou eletrodos do marca-passo 

externo não-invasivo; tempo total de carregamento na carga 
máxima, até 7 segundos; quando o aparelho estiver carrega-
do, deve permitir que alterações no nível de carga possam ser 
realizadas sem a necessidade de uma nova recarga; descarga 
automática dentro de 2 (dois) minutos se não for descarregado 
pelo operador; a descarga do desfibrilador deve requerer a ati-
vação simultânea de dois controles (um em cada pá); funcio-

namento tanto à bateria recarregável quanto a energia elétrica 
110/220 Vac-60Hz – seleção automática; equipamento deverá 

ser resistente a entrada de líquidos e sólidos, mínimo iP33, 
comprovados em manual da aNViSa. Possuir conexão única 
para pás de desfibrilação manual (pás permanentes) e pás 

descartáveis multifuncionais. Possuir bateria recarregável de 
lítio removível sem uso de ferramentas, com carregador inter-
no ao aparelho; alarme de baixa carga da bateria; sistema de 
bateria com capacidade de efetuar, no mínimo, 100 descargas 

na carga máxima, sem precisar de recarga durante esse 
período; memória: arquivar os últimos eventos com data e 

hora. acessórios que deverão acompanhar cada equipamento: 
01 (um) cabo EcG protegido contra interferências de 05 vias; 
02 (dois) pares de eletrodos adesivos multifunção adulto; 01 
(um) cabo para eletrodosmultifunção, 01 rolo de papel. Peso 
máximo de aproximadamente 5 kg. deverá ser apresentado 

Certificado de conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, 
e NBr iEc 60601-2-4; Garantia mínima: 12 meses.

UNd 23 r$ 9.100,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806773
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 9.960,00 (Nove mil, novecentos e sessenta reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: Wr dE oliVEira SErV. iNd E coM EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 16.550.802/0001-05, inscri-
ção Estadual nº 15.379.718-5, com sede na av. Joaquim Pereira de Quei-
roz, 320a - cEP: 68.795-000 - canutama - Benevides - Pará, fone: (91) 
99166-7078 (91) 98759- 9872, E-mail: w21modulados@gmail.com.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

24

MESa Para aTENdiMENTo MÉdico E PSicolÓGico: MESa 
SEcrETária, MaTErial TaMPo aGloMErado, rEVESTiMEN-
To TaMPo laMiNado MElaMÍNico TEXTUriZado, larGUra 
0,60 M, coMPriMENTo 1,20 M, ESPESSUra 18 MM, TaMPo 
rETaNGUlar, caracTErÍSTicaS adicioNaiS 2 GaVETaS E 

cHaVE, fEcHaMENTo SiMUlTÂNEo, BordaS, alTUra 0,74 M, 
MaTErial ESTrUTUra METaloN Barra dUPla 50 X30 MM, 
forMaTo rETaNGUlar, TraTaMENTo SUPErficial ESTrU-

TUra PiNTUra EM EPÓXi-PÓ Na cor PrETa.

UNd 40 r$ 249,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806764
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 290.307,00 (duzentos e noventa mil, trezentos e sete 
reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: MiaMiMEd ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda., pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 38.259.748/0001-86, 
inscrição Estadual nº 03824290.00-86, com sede na rua cipriano de car-
valho, nº195, Bairro cinquentenário, cEP 30.570-020, Belo Horizonte, Te-
lefone: ((31) 3374-6768/(31) 9105-5435, E-mails: miamimed.licitacao@
hotmail.com
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item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

10

Fotopolimerizador sem fio - bateria de lítio (sem fio), pode ser utilizado com ou sem fio; luz fria (azul) gerada por led de 
alta potência (1250mw/cm2).Sem aquecimento dental e da resina; tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos; 

Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V –240V –(50/60Hz); desligamento automático 
ao final do tempo solicitado; corpo da caneta constituído em ABS; radiômetro interno automático. Mantém estabilizada a 
potência de luz; peça de mão anatômico para melhor manuseio; silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; alto 
tempo de vida útil do LED emissor de luz; ponteira em fibra ótica; ponteiras condutoras da luz com giro de 360º; modo de 
uso: rampa; comprimento sem a ponteira: 16,5cm; alimentação: bivolt automática 90-240V; frequência:50/60Hz; peso da 
peça de mão:0,100kg; peso bruto: 0,300kg; comprimento de onda: 420 a 480nm; emissor de luz: lEd –luz azul;bateria: 

3,7V 1400 ma; potência de luz: 1250mW/cm2; modo de uso: rampa –potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, 
permanecendo logo após com

sua potência máxima

UNd 33 r$ 439,00

14

Kit acadêmico alta rotação: *corpo peça de mão* design arrojado com linhas arredondas; * fabricado em alumínio.. * auto-
clavável a até 135c. * conexão Borden: - Spray Triplo - distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. – Projetado 
minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das 

peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. * rotação: 420.000 rPM.
rotores precisamente balanceados. * Pressão de ar de Trabalho: Entre 32 e 35 libras (psi) * Peso líquido inferior a 58,0 

gramas * Baixo ruído de Trabalho *
fixação das Brocas - Sistema Push Button: - acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça 
de mão (Push Button). - Permite a troca rápida das brocas. dispensa a utilização do saca-brocas. - resistente a uma tração 
que assegura o travamento da broca. * Alto torque: - Formato Ergonômico - Corpo de espessura fina - Possui ranhuras anti-

derrapantes - Extremidade inclinada* Exclusivo Tratamento Eletroquímico: Sistema de tratamento de enrijecimento da camada 
superficial que assegura a durabilidade da rosca. Micromotor: *Corpo

Micromotor: - design arrojado com linhas
arredondas; - fabricado em alumínio, com

tratamento cromado acetinado; - autoclavável a até 135c; - ranhuras antiderrapantes e indicação de
sentido no anel de regulagem de rotação. * Spray Externo Simples: disponibiliza niple de encaixe para mangueira, sistema de 

refrigeração externo padrão,
que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contami-

nação cruzada, e refrigera a
região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento. * conexão

Borden. * rotação: de 5.000 rPM a 20.000 rPM. Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. * Pressão 
de ar de Trabalho: 40 libras (psi). * acoplamento: através do sistema iNTra. *Peso líquido inferior a 110,0 gramas. * alto 

Torque * Baixo ruído de Trabalho * Exclusivo Tratamento Eletroquímico * Sistema de tratamento de enrijecimento da camada 
superficial que assegura a durabilidade da rosca. * Acompanha adaptador para

facilitar a lubrificação Contra -Ângulo: * Corpo Contra -Ângulo * Design arrojado com linhas arredondas; *
fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; * autoclavável a até 135c. * fácil acoplamento * Sistema iNTra 

giratório * Spray Externo Simples: Utiliza -se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água 
desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. direcionado à ponta da broca. * rotação: Máxima de 

20.000 rPM. * Transmissão 1:1 * Peso líquido inferior a 71,0 gramas * Baixo ruído de Trabalho * fixação das Brocas: Brocas 
fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra -ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. * 

Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. * formato Ergonômico: compacta, possui ranhuras antiderrapantes; * cabeça pequena 
com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Peça reta: * corpo Peça reta - design arrojado 

com linhas arredondas; - fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado; - autoclavável a até 135c. * fácil 
acoplamento: Sistema iNTra giratório. * Spray Externo Simples: Utiliza -se uma mangueira de silicone externa à peça de mão 
para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. direcionado à ponta da broca. * 

rotação: Máxima de 20.000 rPM.
* Transmissão 1:1. * Peso líquido inferior a 70,0 gramas. * Baixo Ruído de Trabalho * Fixação das Brocas: - Brocas fixadas por 
meio do giro do anel, com extrema simplicidade e rapidez. - resistente à tração superior que assegura o travamento da broca. 

- Utiliza brocas standard, haste tipo 2. *formato Ergonômico: compacta, possui ranhuras antiderrapantes.

UNd 72 r$ 980,00

15
 

coNSUlTÓrio odoNTolÓGico coMPlETo coM: cadeira odontológica, articulação em ferro fundido e central para evitar aci-
dentes com extremidades e facilidade de limpeza. Estrutura e base em aço, com tratamento anticorrosivo e protegido por de-
brum, ou produto similar para proteção. Dispensa fixação ao solo, com total estabilidade e segurança. Caixa de ligação avulsa,
para instalação em ponto com localização próxima a cadeira. altura do assento em relação ao solo variável, com mínimo de 45 
cm e máxima de 90 cm, aproximadamente. Estofamento amplo e com apoio lombar ressaltado, montado em estrutura rígida, 

recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em material laminado, sem costura. Encosto curvo envolvente 
em aço sem saliências na parte posterior, de forma a não deixar nenhum parafuso ou outros expostos (priorizando segurança). 

Sistema de elevação por moto-redutor
de baixa tensão com 24 volts. 2 fixos direito e esquerdo. Pedal ergonômico multifuncional fixo à base ou móvel para os coman-
dos da cadeira, com no mínimo acionamento para subida e descida do assento; subida e descida do encosto; volta automática 

a posição zerocom movimentos sincronizados; mínimo de 3 posições de trabalho estabelecidas pelo cd; acionamento do 
refletor, e botão de segurança com interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. 127/220V por chave 

interna. Encosto cabeça bi articulável, removível, anatômico, movimentação anterior, posterior, longitudinal e de altura. Pintura 
cor gelo/branco, com tratamento anticorrosivo. rEflETor odoNTolÓGico, intensidade ajustável. Sistema óptico com, no 

mínimo, 3 lEds (disponibilizar aos alunos produtos com tecnologia atual). intensidade adequada para operações com
resinas fotocuráveis sem ocasionar em uma cura indesejada da mesma, elevando o tempo de manuseio. acionamento do 

Refletor por sensor de proximidade, localizado na parte inferior do cabeçote (evitando o risco de contaminação cruzada, pois 
não haverá contato do profissional com o Refletor). No mínimo, 3 intensidades chegando até 30.000 lux. ±10%. Foco de luz 

retangular, com amplitude adequada que exija ajuste único por atendimento, o campo de iluminação deve permitir ao paciente 
movimentações laterais, sem desconforto na região

UNd 22 r$ 9.330,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da coor-
denação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 12 meses.
Valor ToTal: r$ 29.180,00 (Vinte e nove mil, cento e oitenta reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: l a PaZiNaTo coMErcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806789

40.965.390/0001-59, inscrição Estadual nº 260934992, com sede na rua 
Telêmaco Borba, 464 - Joinville/Sc, Telefone: (41)3203-9815, E-mail: lpa-
zinatoequipamentos@gmail.com

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

02

friGoBar 124 liTroS, 127 V: capacidade 124 litros potência de 
80W, com grades removíveis, prateleiras na porta, separador de 

garrafas e pés
niveladores. dimensões mínimas: altura: 86cm; largura: 50.1cm; 

Profundidade: 54cm. cor branca.

UNd 20 r$ 1.459,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806800



diário oficial Nº 34.990   77Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: TaTa coM. dE EQUiP. Para SaÚdE, odoNTo-MÉdico 
lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
11.088.993/0001-11, inscrição Estadual nº 90492689-28, com sede rua 
almirante Barroso nº 78, Bairro São francisco, curitiba - Paraná, telefone: 
(41) 3117 1062, e-mail: otavio@otimizalicitacoes.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

04

Escovódromo portátil: 6 espelhos com moldura em forma 
de boca na cor vermelha, contendo em seu centro um 

espelho retangular, a moldura é composta de PVc expan-
dido rígido de espuma homogênea e células fechadas que 
impedem a passagem de água. -6 placas personalizadas 
com o logotipo da instituição, medindo 49,5x30 cm; -3 

reservatórios para água potável de PVc de Engenharia de 
matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondiciona-
mento de água, pois não deixa odores. capacidade para 
15 litros medindo 35x26x26cm, com torneira de nylon de 
Engenharia que resiste a fortes impactos sem danificar e 
possui em seu interior anéis o’ring de borracha nitrílica. 

Possui anéis de vedação flexíveis; - 6 pias de polipropileno 
de 34,5x26x20 cm. com tubo extensivo de polipropileno, 
material não aderente a gordura, peça única que evita a 
vazamentos; - 6 suportes metálicos de 1,72x60cm, com 

pintura em epóxi branco; - 3 suportes metálicos com duas 
bases cada, com 33x32x91 cm, e pintura em epóxi branco.

UNd 20 r$ 6.200,00

05

KiT HiPEr BocÃo é composto de caixa plástica com tampa, 
4 rodízios para transporte, 2 alças metálicas, estampa 
em 4 cores com temas decorativos de saúde bucal com 

personalização da instituição, medindo 60 x 60 x 100 cm, 
1 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 

dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de 
higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com 
homopolímero poliestireno expandido, 1 língua aveludada 

medindo 50 x 30 x 10 cm, 1 cálculo (tártaro) demonstrativo 
na região lingual dos incisivos inferiores, 1 placa bacteriana 
demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior 

esquerdo, 1 escova dentária gigante de poliestireno expan-
dido medindo 85 x 08 x 15 cm e 1 fio dental demonstrativo 

gigante medindo 23 x 26 cm

UNd 20 r$ 3.250,00

06

KiT faNTaSiaS QUarTETo da SaÚdE BUcal contém: 01 
fantasia para vestir em formato de dente Molar em lona 
medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com 
nome da prefeitura ou instituição, 01 fantasia para vestir 
em forma de fio dental em lona medindo 140 x 80 x 40 
cm UNd 20 r$3.800,00 3 com placa personalizada com 

nome da prefeitura ou instituição, 01 fantasia para vestir 
em forma de creme dental com lona medindo 140 x 80 x 
40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura 

ou instituição, 01 fantasia para vestir em forma de Escova 
dental com lona medindo 140 x 80 x 40 cm com placa per-
sonalizada com nome da prefeitura ou instituição e cd roM 

Quarteto da Saúde Bucal com músicas e teatro.

UNd
 

20
 

r$3.800,00
 

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806759
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 65.709,00 (Sessenta e cinco mil, setecentos e nove 
reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.679.989/0001-
50, inscrição Estadual nº 15.250.057-0, com sede na Trav. angustura 2813 
– Marco cEP: 66.093-040, Belém–Pa, Telefone: (91)3366-5107/5108, 
E-mail: licitacoes@tccopiadoras.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

28

coMPUTador coMPlETo dESKToP Para EScriTÓrio: 
Microcomputador; desktop; com processador de no mínimo 04 
núcleos; com frequência de clock real, igual ou superior a 3,1 
ghz; memoria ram ddr3 - 1333mhz; de 04gb (2x2gb); cache 
de no mínimo 06mb; controladora de disco padrão sata ii (3,0 
gb/s); com 01 hd; de 500 gb; padrão sata ii; barramento da 

controladora de vídeo padrão on-board; controladora de vídeo 
padrão on-board; de 256mb; teclado padrão abnt; com drive 
de unidade leitora e gravadora cd/dvd 8x (dvd+-r dl/dvd+- 

rw/cd-rw); controladora de som interface de audio on-board, 
c/ saída frontal; com 02 caixas de som externas de 160w; 
monitor led com no mínimo 19 polegadas, widescreen, c/ 

entradas dvi e rgb; resolução gráfica de no mínimo 1440x900 
a 60hz; mouse de dois botões + botão de rolagem, ótico; 

placa de rede com funcionalidade padrão ieee802.3 ethernet 
10/100/1000 mbps; gabinete atx, c/ fonte de 500w, com ven-
tilação adequada; acondicionado em embalagem com proteção 

adequada; sem sistema operacional; garantia mínima de 12 
meses, tipo on site, atendimento em até 03 dias; com certifi-
cado iec 60950/61000-4- 4/3/4 mídias com drivers e manuais 

c/ configurações e informações sobre o equipamento.

UNd 30 r$ 2.190,30

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806738
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 050/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 29.940,00 (Vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: P.a ENGENHaria coMErcial lTda., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 09.605.413/0001-74, inscrição Esta-
dual nº 15.273.900- 9, com sede na rua dos Pariquis Nº. 775 - Bairro do 
Jurunas, cEP: 66030-690, Belém-Pa, Telefone: (91)3272-5874, E-mail: 
vendas@ paengenharia.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

29

iMPrESSora MUlTifUNcioNal descrição: impresso-
ra multifuncional, tipo impressão: jato tinta, resolução 

impressão: preto 1200 x 1200, cor 4800 x 1200 dpi, tensão 
alimentação: bivolt v, resolução scanner: 1.200 x 1.200 dpi, 

características adicionais: tanque de tinta, conectividade: 
usb e wifi

UNd 30 r$ 998,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806742
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da coor-
denação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 12 meses.
Valor ToTal: r$ 6.468,00 (Seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: SaNTa TErEZiNHa coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.063.503/0001-67, 
inscrição Estadual nº 103541900, com sede na rua 74, Nº 557 centro 
Goiânia/Go, cEP: 74045-020 telefone: (62)3231-4204 E-mail: santatere-
zinha@shoppingdoescritorio.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

13
 

Mocho cadeira Mocho odontológico, revestimento em couro 
sintético Especificações: Cadeira Mocho sem braços, mecanis-
mo com regulagem de altura e profundidade do encosto. Base 
giratória cinza em polipropileno com cinco rodízios. função de 
ajuste de altura por pistão a gás. assento e encosto com espu-
mas injetadas que garantem qualidade, conforto e durabilidade 

ao produto. Medindo aproximadamente: Encosto - 38 cm 
(largura) x 29 cm (altura); assento - 40 cm (profundidade) x 
43 cm (largura) altura mínima do chão até o assento : 40 cm 

altura máxima do chão até o assento : 50 cm.

UNd
 

22
 

r$ 294,00
 

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806718
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
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oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 34.887,50 (Trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e 
sete reais, cinquenta centavos).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: f. cardoSo E cia lTda., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, inscrição Estadual nº 
15.051.578-2, com sede na rua João Nunes de Souza, nº 125, Br 316, 
KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa, Telefone: 
(91)3202-1344/ (91)3202- 1310, E-mails: licitacao@shoppingdasaudeon-
line.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

18
 

BalaNÇa aNTroPoMÉTrica iNfaNTil: capacidade (divisão): 
15 kg/5 g, visor com leds vermelhos de 13 mm de altura, 
que proporcione excelente visibilidade de leitura, concha 

anatômica, confortável, segura, botão de tara que facilite o 
cálculo do peso; alimentação elétrica 220V; Certificado de 

aferição pelo iNMETro.

UNd
 

30
 

r$ 670,00
 

26

ARMÁRIO: Descrição: Armário aço, acabamento superficial: 
pintura lisa, cor: cinza, quantidade portas: 5 un, altura: 1,98 

m, largura: 34,5 cm, profundidade: 40 cm, características 
adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado, material: chapa 

aço 26, aplicação: guardar objetos

UNd 25 r$ 591,50

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806724
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdi-
coS E HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 05.323.167/0001-07, inscrição Estadual nº 15.114.237-8, 
com sede na rua dos Mundurucus, 3616, Bairro Guamá Tel./fax: 91 3355-
1366 cEP: 66.063-495, E-mail: diretoria1@cirubel.com.br / comercial@
cirubel.com.br.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

27
 

liXEira EM aÇo iNoX, descrição: lixeira, material: aço 
inox aisi 304, capacidade: 80l, tipo: cesto móvel, alça, 

tampa e acionamento por pedal, características adicionais: 
conforme modelo, aplicação: porta detrito.

UNd
 

50
 

r$ 780,00
 

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806728
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2022

ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 084/SESPa/2021, Processo nº 2021/60355, homologado pelo 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa no dia 20/04/2022 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.948 de 27/04/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da co-
ordenação Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especifica-
ções e quantidades constantes nos anexos do Edital, por um período de 
12 meses.
Valor ToTal: r$ 91.840,00 (Noventa e um mil, oitocentos e quarenta 
reais).
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 31/05/2023.
EMPrESa: dENTal alTa MoGiaNa coMÉrcio dE ProdUToS odoNTo-
lÓGicoS lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 05.375.249/0001- 03, inscrição Estadual nº 582.637.908.115, com 
sede na rua rod aBrÃo aSSEd, S/N, KM 53 E 450 METroS, Sala 04, 
Bairro rEcrEio aNHaNGUEra, riBEirÃo PrETo – SP, cEP 14.097-500, 
Telefone: (16) 3512-1298/1210, E-mail: licitacao@alliage-global.com.

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.

07

aparelho de raio-x odontológico Tensão nominal de 70kVp 
e corrente no tubo de 7,0 ma. dotado de temporizador 

digital centesimal. cabeçote em material especial resistente 
à radiação (radiopaco) 95% menos chumbo, por questões 

ambientais. controle digital com controle centesimal de tempo 
através de microprocessador. cabo espiralado de 5 metros. 

Precisão na temporização e monitoração de todas as funções 
do equipamento. Permite utilização em radiografias digitais e 
filmes convencionais. Acionamento e visualização do tempo 
de exposição com segurança. Mínimo de 25 intervalos de 

tempo de exposição padronizados (de 0,06 a 3,20 segundos). 
feixe de raio-x com diâmetro máximo de 58mm, na saída do 
cilindro colimador. Escala de angulação do cabeçote rotação 

de 300° (vertical e horizontal) com indicação na parte traseira 
e dianteira do cabeçote. cilindro colimador injetado em 

termoplástico. Proteção térmica do cabeçote. alarmes de SUB 
e SoBrE Tensão. cabeçote com câmara de compensação. 

Caixa de Comando com suporte de fixação do controle. Braços 
articuláveis na posição vertical e horizontal, com alcance hori-
zontal de no mínimo 1600 mm e vertical com variáveis entre 

mínimo de 700 – 1450 mm, aproximadamente. coluna, braços 
e base aço, com cantos arredondados. Base estável e rodízios 
especiais (2 com freio). Pintura na cor gelo com tratamento 
anticorrosivo. cabo de alimentação removível padrão aBNT. 
Tensão da rede a definir na entrega (monovolt – 127 ou 220 

V). Potência de entrada de 1200Va. filtro equivalente em alu-
mínio de 1,5mm. foco 0,8 x 0,8mm. Tempo de resfriamento 
progressivo, podendo ser de no máximo 30 x o tempo de dis-
paro. Acompanha o produto: Certificado de Qualidade, Laudo 
de ensaio, e atestado que as radiações de fuga do aparelho 

estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. 
apresentar iNMETro: Norma NBr. iEc-60601-1, NBr iEc-
60601-2-7 e NBr iEc-601-1-1-3. registro na aNViSa BPf.

UNd 16 r$ 5.740,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 806731

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
TERMO ADITIVO N°: 6

data da assinatura: 30/05/2022
Valor: r$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)
Vigência: 30/05/2022 à 30/05/2023
Classificação do Objeto: Serviços
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses.
contrato: 19
Exercício: 2016
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 3390-36
  fonte do recurso: 0103
  origem do recurso: Estadual
contratado: alVaro WaGNEr fErNaNdES MENEZES
representante legal: WaldiNEia da SilVa MoraES
Endereço: Passagem dalva, n° 377, Marambaia, Belém/Pa.
Telefone: (91) 98128-7399/ (91) 99144-9886
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
Marco aNToNio rodUiGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 806369

.

.

EXTINÇÃO DE CONTRATO
.

O Diretor do 1° Centro Regional de Saúde no uso de suas atribui-
ções legais Resolve:
considerando o fim do exercício financeiro/orçamentário de 2021 e a de-
mora no repasse orçamentário no exercício 2022, para prosseguimento da 
presente demanda, acarretando o fim do prazo de execução contratual.
resolve:
Pelo cancelamento do contrato 04 /2022, entre 1º centro regional de saú-
de/SESPa e a empresa PlaNalTo coMÉrcio E SErViÇoS lTda
cNPJ Nº 06.072.499/0001-29 que tem por objeto a contratação de em-
presa de engenharia especializada para realizar o serviço de reparo no 
imóvel onde funciona rESidÊNcia TEraPÊUTica caPS rENaScEr uni-
dade de abrangência do 1º crS/SESPa, com Vigência: 31/01/2022 à 
30/04/2022 originado no processo nº 2020/922268 referente à carta con-
vite nº 05/2021.

Protocolo: 806444
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 181 22 BRIL DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: participar da Oficina de Trabalho com técnicos da Saúde de re-
levante experiência em atenção domiciliar, visando a construção conjuta 
e efetiva da reformulação da Portaria que normatiza o Serviço de atendi-
mento domiciliar / Programa Melhor em casa e à criação de instrumento 
de Elegibilidade que viabilize a compreensão do novo perfil com relação às 
pessoas com necessidades de atendimento domicilar, especialmente em 
condições pós-coVid.
origem: capanema/Pa – destino: distrito federal/Brasília/Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
luiza Helena Progênio de Santana 54190705-1 assistente Social

No período de 29/05 á 01/06/2022. Quantidade 3,5 (TrES E MEia ) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 805895
PORTARIA Nº 223 16 MAIO DE 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Participar 1º SiMPÓSio ESTadUal dE coNTrolE dE iNfEcÇÃo 
HoSPiTalar E SEGUraNÇa do PaciENTE: “rESSiGNificaNdo a cUlTU-
ra da aSSiSTÊNcia À SaÚdE No ESTado do Pará.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
Jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico Veterinário

No período de 30/05 á 01/06/2022. Quantidade 2.5 duas e Meias) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 805917
PORTARIA Nº 148 05 MAIO DE 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar da reunião Técnica anual da Vigilância em Saúde am-
biental ViSaMB/SESPa.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do Servidor Matrícula Cargo
antonio ismael Barros do carmo 57206704-1 ag. controle de Endemias

José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 
rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

No período de 30/05 á 03/06/2022. Quantidade 4,5 (quatro e meia)diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 805937
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 116 DE 30/05/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar do 1º SiMPoSio ESTadUal dE coNTrolE dE 
iNfEcÇÃo HoSPiTalar E SEGUraNÇa do PaciENTE: rESSiGNifiVaNdo 
a cUlTUra da aSSiSTÊNcia À SaÚdE No ESTado do Pará.
PErÍodo: 30/05 a 01/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NOME MATRICULA CARGO
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

NEY TorrES SoarES 59473981 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 806397

PORTARIA Nº 114 DE 27/05/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar do TrEiNaMENTo SoBrE aS ElEiÇÕES 2022, a 
SEr rEaliZado PEla ProcUradoria GEral do ESTado-PGE.
PErÍodo: 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NOME MATRICULA CARGO
EdilZa rEiS fElGUEiraS 59192482 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 806399

PORTARIA Nº 113 DE 27/05/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ViSiTa iN loco NoS 
BENS iMoVEiS, afiM dE VErificar a rEal SiTUaÇÃo E UTiliZaÇÃo 
doS BENS.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89.
PErÍodo: 08 a 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa, iPiXUNa do Pará-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NOME MATRICULA CARGO
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 806400

PORTARIA Nº 112 DE 27/05/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco NoS BENS iMoVEiS, afiM dE VE-
rificar a rEal SiTUaÇÃo E UTiliZaÇÃo doS BENS.
PErÍodo: 08 a 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa, iPiXUNa do Pará-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NOME MATRICULA CARGO
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

PEdro PaUlo SoUZa da SilVa 1087120 aUX. adMiNiSTraTiVo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 806405

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA: 208 DE 31 DE MAIO DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
faBiola Maria SilVa – aGENTE dE PorTaria - Mat. 57190964 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033  1.440,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de afuá.
ordenador: andré Pereira fonseca Júnior.

Protocolo: 806617

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº35 DE 30 DE MAIO DE 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2022/632853
rESolVE:
designar a servidora alda lima lemos, Matricula n° 57173299/1, ocupante 
do cargo de Enfermeira lotada no caPS9(coordenação do centro de aten-
ção Psicossocial) para responder pelo coordenação do centro de atenção 
Psicossocial – caPS9, sem ônus, durante o impedimento da Titular, Ellinger 
cristina Sousa Silva de almeida, no período de 23/05/2022 à 25/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 31 de Maio de 2022.
aliNE Nair liBEral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 806456

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 166 DE 20 DE MAIO DE 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar monitoramento, capacitação em saúde do Trabalhador 
e visita técnica no conselho Tutelar e craS, crEaS.
origem: Santarém/Pa- Brasil
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destino: oriximiná/Pa – Brasil.
Período: 06/06/2022 a 10/06/2022 / N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
diana Santos fonseca Pedroso
cPf:722.518.162-91
Matrícula: 82841
cargo: fonoaudióloga.
Manoel Geovane farias Pereira.
cPf: 933.716.912-68
Matrícula: 595971
cargo: coordenador do cErEST
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 806609

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PORTARIA N° 0182/2022, DE 11/05/2022
Portaria individual
objetivo: Conduzir o veículo oficial com servidores, que irão realizar Ins-
peção em serviços de saúde e produtos nas ações de vigilância sanitária 
no município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitoria do Xingu
Servidor: 57224644/1 loUVEr SilVa dE SoUZa (agente de artes Práti-
cas) / 2,5 diárias (completa) de 13/06/2022 a 15/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 806515

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 122 DE 23 DE MAIO DE 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: representar a direção em um treinamento das novas diretrizes 
para as eleições 2022 a ser realizado pela Procuradoria Geral do Estado – 
PGE além disso, participar de um treinamento sobre análise de conformi-
dade em processos de convênios e, no setor de controle interno do Nível. 
cENTral
MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 29/05 a 03 /6/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

SERVIDOR CARGO MATRICULA
alEX SaNToS da SilVa agente administrativo 57209582/2

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 807025
PORTARIA Nº 123 DE 23 DE MAIO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Participar da 1º SiMPÓSio ESTadUal dE coNTrolE dE iNfEc-
ÇÃo HoSPiTalar E SEGUraNÇa do PaciENTE: “rESSiGNificaNdo a 
cUlTUra da aSSiSTÊNcia À SaÚdE No ESTado do Pará
MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 29/05 a 02/6/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

SERVIDOR CARGO MATRICULA
rUTH SoUZa cHaVES Enfermeira 5095158-1

irlândia da Silva Galvão
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 806988
PORTARIA Nº 124 DE 23 DE MAIO DE 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.

objetivo: Participar de um treinamento das novas diretrizes para as elei-
ções 2022 a ser realizado pela Procuradoria Geral do Estado – PGE,
MUNiciPio: MaraBá/ BElÉM
 PEriodo: 30/05 a 03/06/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

SERVIDOR CARGO MATRICULA
irlaNdia da SilVa GalVÃo dirETora do 11º 5946003/3

irlândia da Silva Galvão
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 806964

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE PORTARIA DE DIÁRIA
FICA RETIFICADO NA PORTARIA DE DIARIAS Nº 230 DE 

03/05/2022, PUBLICADA NO DOE Nº 34.957 DE 04/05/2022, 
O SEGUINTE:

ONDE SE LÊ: “Sapucaia e ourilândia”;
LEIA-SE: “Tucumã e água azul do Norte”.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12º crS/SESPa

Protocolo: 806585

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 295 DE 31 DE MAIO DE 2022.
Nome: Maria aparecida da costa.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 5151449-1.
cPf: 318.631.162-49.
Período: 06 a 10.06.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Sapucaia e Bannach
objetivo: capacitar os interlocutores dos sistemas de informação: SiM ( 
Sistema informação Mortalidade), SiNaSc (Sistema informação Nascido 
Vivo) e Módulo de investigação/Pagina federal SiM/WEB
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 806473
PORTARIA Nº 296 DE 31 DE MAIO DE 2022.

Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 06 a 10.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte e Santana do araguaia
objetivo: realizar monitoramento e avaliação das ações de controle da 
tuberculose conforme indicadores do PQaVS. Visita Técnica para análises 
do livro de registro nas Unidades de Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 806474
PORTARIA Nº 294 DE 31 DE MAIO DE 2022.

Nome: Nicolly Mathias ferreira
cargo: Enfermeira
Matrícula/Siape: 572105081
cPf: 838.349.742-34
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 06 a 10.06.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção
objetivo: atender ao disposto da ci nº 007/2022 /SESPa/daiUE/ddaSS, 
que solicita a realização de supervisões nos componentes da rede de Ur-
gência e Emergência da região; reunião técnica com a equipe da crr.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa.

Protocolo: 806466
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.

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de Publicação da Inexigibilidade e Termo de Ratificação de 
Licitação N.º 027/2022- HOL, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34.988 de 31/05/2022 – Protocolo: 806262/806283
Justificativa: O nº da Inexigibilidade e do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação foi lançado equívocadamente. Processo nº 2022/427351
Onde se lê:
Inexigibilidade e termo de Ratificação de Licitação nº 027/2022
Leia-se:
Inexigibilidade e termo de Ratificação de Licitação nº 007/2022
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 806552

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Nº 104/2021-HOL
data assinatura: 31/05/2022
Processo nº: 2022/168980
Justificativa: REPACTUAÇÃO sobre o valor contratual dos serviços continu-
ados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de vigilância patrimonial 
armada e desarmada, compreendendo o fornecimento de uniformes e a 
disponibilização de todas as ferramentas e equipamentos de proteção in-
dividuais necessários à sua execução, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, no percentual global 
de 9,52% (nove vírgula cinqüenta e dois), com base na variação dos custos 
relativos à mão de obra (aumento do Salário Base Salário Base percentual 
de 9,00% e aumento do ticket alimentação de r$28,00 para r$33,00), 
com efeitos retroativos a 01/01/2022, conforme Planilhas de custo e for-
mação de Preços constantes nos autos do processo nº 2022/168980, con-
forme convenção coletiva de trabalho da categoria data-base 2022/2023 - 
SiNdESP/Pa, SiNdicaTo doS ViGilaNTES do Para e previsão contratual 
disposta na cláUSUla SEXTa.
Valor Total do aditivo: de r$ 73.805,44(setenta e três mil oitocentos e 
cinco reais e quarenta e quatro centavos)
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.37 fonte: 0103/0269
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 806394

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022-HOL - PAE
data de Homologação: 31/05/2022
Empresa contratada: ifS NaSciMENTo E cia lTda EPP
Valor Total: r$ 756.900,00 (setecentos e cinqüenta e seis mil e novecentos 
reais)
objeto: contratação em caráter emergencial, para o fornecimento de lu-
vas cirúrgicas de procedimentos e estéril – material para o período de 120 
(cento e vinte) dias, para realização de procedimentos básicos ou especia-
lizados nos pacientes atendidos pela cacoN.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2022/619077
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0301. ElEMENTo dE 
dESP: 3390.30. aÇÃo: 266725
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 806606

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 027/2022-HOL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 027/2022, em 
favor da empresa ifS NaSciMENTo E cia lTda EPP
objeto: contratação em caráter emergencial, para o fornecimento de lu-
vas cirúrgicas de procedimentos e estéril – material para o período de 120 
(cento e vinte) dias, para realização de procedimentos básicos ou especia-
lizados nos pacientes atendidos pela cacoN.
Processo nº 2022/619077
Valor Total: r$ 756.900,00 (setecentos e cinqüenta e seis mil e novecentos 
reais)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 806615

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N.º 064/2022
PROCESSO: 2021/16292
coNTraTada: MaPMEd diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES 
EirEli
JUSTificaTiVa: com base no artigo 65§8° da lei federal n° 8.666/93 e 
considerando os termos do contrato administrativo n° 064/2022 – Hol 
realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a alteração do dis-
posto da cláusula quarta do instrumento originário de contrato que trata 
da dotação orçamentária, para incluir nova fonte de recursos, conforme 
descrição abaixo:
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269/0301/0130
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 806614
APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N.º 065/2022

PROCESSO: 2021/16292
coNTraTada: PolYMEdH EirEli
JUSTificaTiVa: com base no artigo 65§8° da lei federal n° 8.666/93 e 
considerando os termos do contrato administrativo n° 065/2022 – Hol 
realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a alteração do dis-
posto da cláusula quarta do instrumento originário de contrato que trata 
da dotação orçamentária, para incluir nova fonte de recursos, conforme 
descrição abaixo:
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269/0301/0130
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 806618
APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N.º 063/2022

PROCESSO: 2021/16292
coNTraTada: adoVaNdro lUiZ fraPorTi EPP
JUSTificaTiVa: com base no artigo 65§8° da lei federal n° 8.666/93 e 
considerando os termos do contrato administrativo n° 063/2022 – Hol 
realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a alteração do dis-
posto da cláusula quarta do instrumento originário de contrato que trata 
da dotação orçamentária, para incluir nova fonte de recursos, conforme 
descrição abaixo:
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269/0301/0130
daTa da aSSiNaTUra: 24/05/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 806611

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
PORTARIA Nº 525/2022/CAPE/FSCMP

a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/557457
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Sr. MarcElo araÚJo MiraNda, coordenador de 
Equipamentos, matrícula Nº 5854075-1/2, lotado na Gerência de Estrutura 
física funcional e Patrimônio – GEff, Telefone: (91) 4009-2305, email: 
marcelo.miranda@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal 
do contrato nº 153/2022/fScMP, oriundo da rEf. iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo N.º 015/2022/fScMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do Pará - fScMP com a empresa ENdoTEcH coMÉrcio iMPor-
TaÇÃo EXPorTaÇÃo E SErViÇoS lTda, cNPJ: 04.929.345/0001-85, ten-
do como objeto a contratação de empresa para serviço de manutenção 
corretiva (calibração) de 03 (três) Sondas do aParElHo dE diaGNÓSTi-
co dE fiBroSE/ElaSToGrafia HEPáTica. Equipamento Médico Hospita-
lar da marca EcHoSENS, modelo: fiBroScaN fS 502.
II - Indicamos como fiscal substituto o Sr. RAPHAEL DE CARVALHO DOS SAN-
ToS rodriGUES, assistente administrativo, matrícula N º 57234003/1, lota-
do na Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio – GEff, Telefone: 
(91) 4009-2305, email: raphael.rodrigues@santacasa.pa.gov.br.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 807004
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PORTARIA Nº 526/2022/CAPE/FSCMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/130179
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Sr. Victor Matheus Silva Maués, Mat: 
5917752/3, lotado na cEdP - coordenação de desenvolvimento de Pesso-
as, Telefone: 4009-2322, e-mail: victor.maues@santacasa.pa.gov.br, para 
exercer o encargo de fiscal do contrato nº 166/2022/fScMP, oriundo da rEf. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 016/2022/FSCMP; firmados pela SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa GESSaUdE TEc-
NoloGia lTda, cNPJ: 34.678.738/0001-24, tendo como objeto a ontratação 
empresa de capacitação para Gestão e liderança da fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará - fScMP, que deverá ser realizado em duas etapas, a sa-
ber: Programa de desenvolvimento de Gestores da Saúde, sendo: 10 vagas, 
com duração de seis meses e imersão em liderança, Gestão e Transformação 
digital em Saúde com 25 vagas, a ser realizado em 02 (dois) dias com car-
ga horária de 08 horas por dia.
II - Indicamos como fiscal substituto a servidora Lorena Mayara Santa-
na Tenório, Mat: 5952535/1, lotada na cEdP – coordenação de desenvol-
vimento de Pessoas, e-mail: lorena.tenorio@santasa.pa.gov.br.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 806999

CONTRATO
.

CONTRATO: 166/2022/FSCMP
Exercício: 2022
objeto: contratação empresa de capacitação para Gestão e liderança da 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, que deverá ser re-
alizado em duas etapas, a saber: Programa de desenvolvimento de Ges-
tores da Saúde, sendo: 10 vagas, com duração de seis meses e imersão 
em liderança, Gestão e Transformação digital em Saúde com 25 vagas, 
a ser realizado em 02 (dois) dias com carga horária de 08 horas por dia.
Valor: r$ 86.000,00
data de assinatura: 30/05/2022 - Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023
PaE Nº 2022/130179 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 016/2022/fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.128.1508.8887 e 10.128.1507.8924; 
foNTES dE rEcUrSoS: 0103, 0269 e seus respectivos superavits; ElE-
MENTo dE dESPESa: 339039
coNTraTada: GESSaUdE TEcNoloGia lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 
34.678.738/0001-24,
ENdErEÇo: rua alceu amoroso lima, 668 Sala 703, caminho das árvo-
res, Salvador/Ba, cEP: 41.701-035, telefone: (71) 99824-5514
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806985
CONTRATO: 153/2022/FSCMP

Exercício: 2022
objeto: contratação de empresa para serviço de manutenção corretiva 
(calibração) de 03 (três) Sondas do aParElHo dE diaGNÓSTico dE 
fiBroSE/ElaSToGrafia HEPáTica. Equipamento Médico Hospitalar da 
marca EcHoSENS, modelo: fiBroScaN fS 502.
Valor: r$ 38.550,00
data de assinatura: 30/05/2022 - Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023
PaE Nº 2022/557457 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 015/2022/fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUr-
SoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, e nos seus respectivos supera-
vits; ElEMENTo dE dESPESa: 339030 e 339039.
coNTraTada: ENdoTEcH coMÉrcio iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo E SEr-
ViÇoS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 04.929.345/0001-85,
ENdErEÇo: av. Bahia, 1052 – São Geraldo, cEP: 90240- 552 – Porto ale-
gre - rS, fone: (11) 3380-7480
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806976

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022-CPL/FSCMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria nº 524/2021-GP/fScMP, torna públi-
co data da licitação em referência, no dia 13/06/2022 às 09:30 (Horário 
Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para o  Serviço de Engenharia Clínica, conforme as especifi-
cações contidas no anexo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 806558

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

INEXIGIBILIDADE: 015/2022
objeto: contratação de empresa para serviço de manutenção corretiva 
(calibração) de 03 (três) Sondas do aParElHo dE diaGNÓSTico dE 
fiBroSE/ElaSToGrafia HEPáTica. Equipamento Médico Hospitalar da 
marca EcHoSENS, modelo: fiBroScaN fS 502
fundamento: art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/1993 e Parecer 
nº 179/2022/Prof/fScMP
data de assinatura: 30/05/2022 - Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023
PaE Nº 2022/557457 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 015/2022/
fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUr-
SoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, e nos seus respectivos supera-
vits; ElEMENTo dE dESPESa: 339030 e 339039.
coNTraTada: ENdoTEcH coMÉrcio iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo E SEr-
ViÇoS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 04.929.345/0001-85,
ENdErEÇo: av. Bahia, 1052 – São Geraldo, cEP: 90240- 552 – Porto ale-
gre - rS, fone: (11) 3380-7480
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806980
INEXIGIBILIDADE: 016/2022

objeto: contratação empresa de capacitação para Gestão e liderança da 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, que deverá ser re-
alizado em duas etapas, a saber: Programa de desenvolvimento de Ges-
tores da Saúde, sendo: 10 vagas, com duração de seis meses e imersão 
em liderança, Gestão e Transformação digital em Saúde com 25 vagas, 
a ser realizado em 02 (dois) dias com carga horária de 08 horas por dia
fundamento: art. 25, inciso ii, da lei nº 8.666/1993 e Parecer 
nº 170/2022/Prof/fScMP
data de assinatura: 30/05/2022 - Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023
PaE Nº 2022/130179 - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 016/2022/fScMP
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.128.1508.8887 e 10.128.1507.8924; 
foNTES dE rEcUrSoS: 0103, 0269 e seus respectivos superavits; ElE-
MENTo dE dESPESa: 339039
coNTraTada: GESSaUdE TEcNoloGia lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 
34.678.738/0001-24,
ENdErEÇo: rua alceu amoroso lima, 668 Sala 703, caminho das árvo-
res, Salvador/Ba, cEP: 41.701-035, telefone: (71) 99824-5514
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806987

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto:contratação empresa de capacitação para Gestão e liderança da 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, que deverá ser re-
alizado em duas etapas, a saber: Programa de desenvolvimento de Ges-
tores da Saúde, sendo: 10 vagas, com duração de seis meses e imersão 
em liderança, Gestão e Transformação digital em Saúde com 25 vagas, 
a ser realizado em 02 (dois) dias com carga horária de 08 horas por dia
coNTraTada: GESSaUdE TEcNoloGia lTda; cNPJ/
Mf: 34.678.738/0001-24
data: 30/05/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806990
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: contratação de empresa para serviço de manutenção corretiva 
(calibração) de 03 (três) Sondas do aParElHo dE diaGNÓSTico dE 
fiBroSE/ElaSToGrafia HEPáTica. Equipamento Médico Hospitalar da 
marca EcHoSENS, modelo: fiBroScaN fS 502
coNTraTada: ENdoTEcH coMÉrcio iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo E SEr-
ViÇoS lTda; cNPJ/Mf:04.929.345/0001-85
data: 30/05/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806981

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE00989

Valor: r$1.620,00
data: 25/05/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE rEMoVEdor dE oXidaÇÃo, 5l – 
fraSco/GalÃo e Saco EM PláSTico, c/PicoTE, P/5KG, BoBiNa c/500
PaE nº 2022/637772 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 053/2022
funcional Programática:10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda; cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
ENdErEÇo: Tv. WE-12 - cj. Satélite nº 1000-Galpão a, Bairro coqueiro, 
Belém/Pa, cEP: 68.790-000; TElEfoNE: (91) 8233-5951
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806504
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE00972

Valor: r$1.084,00
data: 26/05/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial - caiXaS TErMicaS Para VaciNaS E 
TErMoMETroS
PaE nº 2022/65982 - diSPENSa dE liciTaÇÃo - coTaÇÃo ElETrÔNica
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669003264; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa; cNPJ/Mf: 
35.088.443/0001-60;
ENdErEÇo: TV MaUriTi, Nº 178, Sala 02, cEP: 66.083-000, TElEGrafo 
SEM fio, BElÉM-Pa, Telefone: (91) 3349-6585
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806403
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE00987
Valor: r$15.600,00
data: 25/05/2022
objeto: aQUiSiÇÃoEMErGENcial dE rEMoVEdor dE oXidaÇÃo, 5l – 
fraSco/GalÃoe SacoEMPláSTico, c/PicoTE, P/5KG, BoBiNa c/500
PaE nº 2022/637772 - diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 053/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: B. l. doS SaNToS S. GoES; cNPJ/Mf: 31.857.252/0001-65
ENdErEÇo:Tv. Quatorze de abril nº 2331- altos, Bairro Guamá, Belém-Pa, 
cEP: 66.063-485TElEfoNE: (91) 3253-8997/ (91) 3253-5599
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 806482
..

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 572/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
27 DE MAIO DE 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº S635.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) cléia ribeiro duarte, ma-
tricula n° 5901164/1, cargo de agente de artes Práticas, lotada (o) na 
(o), Hemonúcleo de capanema, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 a 23 de dezembro de 
2021, laudo Nº S635.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806945
PORTARIA Nº 566/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90034.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) ieda Solange de Souza Pinto, 
matricula n° 2018977/1, cargo de Médico, lotada (o) na (o), Gerência de 
Hematologia clínica, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, a contar de 28 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, 
laudo Nº 90034.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806941
PORTARIA Nº 563/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90035.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) lilian Mara Mendes Negrão, 
matricula n° 54190151/1, cargo de Psicólogo, lotada (o) na (o), Serviço 
de atendimento à Saúde do Servidor - SaSS, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 a 30 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 90035.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806923

PORTARIA Nº 565/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
27 DE MAIO DE 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90037.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) rórima do Socorro ferreira 
Santos, matricula n° 5762936/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 31 de janeiro 
a 14 de fevereiro de 2022, laudo Nº 90037.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806935
PORTARIA Nº 564/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90036.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) regina carla Silva Martinho, 
matricula n° 5322545/3, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Serviço 
de atendimento à Saúde do Servidor - SaSS, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 26 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 90036.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806930
PORTARIA Nº 554/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº Z763.
rESolVE,
  i – conceder licença assistência (o) servidor (a) antônia Pinheiro do 
Nascimento, matricula n° 54192646/2, cargo de Técnico de Enfermagem, 
lotada (o) na (o), Hemonúcleo de capanema, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 de abril a 
06 de maio de 2022, laudo Nº Z763.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806868
PORTARIA Nº 556/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 88977.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marilda Brito fernandes, 
matricula n° 54188365/1, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), 
Serviço de atendimento à Saúde do Servidor - SaSS, desta fundação cen-
tro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 11 de 
janeiro a 11 de março de 2022, laudo Nº 88977.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806877
PORTARIA Nº 557/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90171.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) antônia Maria Batista de 
Souza dias, matricula n° 55590012/1, cargo de administrador, lotada (o) 
na (o), Setor de licitação, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 25 a 31 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 90171.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806881
PORTARIA Nº 555/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 289.
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rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Tatiane Silva Pereira, ma-
tricula n° 5803063/3, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), coordenação do Hemocentro regional de Santarém, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 31 
de março a 28 de junho de 2022, laudo Nº 289.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806873
PORTARIA Nº 558/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90045.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) fabiana regina ribeiro car-
valho, matricula n° 54188358/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de imunologia Eritrocitária, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 28 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 90045.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806886
PORTARIA Nº 559/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90046.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Gisele Maria cardoso da 
Silva, matricula n° 57191767/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), 
Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 19 a 25 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 90046.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806893
PORTARIA Nº 560/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90047.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) rosicleide Teodozio de lima, 
matricula n° 5304431/2, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), Ge-
rência de captação de doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 a 25 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 90047.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806900
PORTARIA Nº 562/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90033.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) francenildo Barros, matri-
cula n° 5959308/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), 
Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 22 a 31 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 90033.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806915
PORTARIA Nº 561/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

27 DE MAIO DE 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 90048.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Silvia Helena Maia do rosário, 
matricula n° 54187994/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de Hematologia, desta fundação centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 a 26 de janeiro de 2022, 
laudo Nº 90048.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de maio de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 806905

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 273, DE 27 DE MAIO DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora KáTia criSTiNa rodriGUES loPES, MaTrÍcUla 
N.º 5082196, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 141/2022 – FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EirEli
oBJETo: aquisição de lixeiras com tampa e pedal, para atender a neces-
sidade da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV e do centro de Hemodiálise Monteiro leite, por um período de 
12 (doze) meses
ViGÊNcia: início em 27/05/2022 e término em 26/05/2023.
ProcESSo: 2022/120035.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n° 76/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 806547
PORTARIA Nº 290 DE 31 DE MAIO DE 2022

a diretora administrativa financeira da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo a conduta da Empresa HoMacc coMÉrcio dE MaTErial 
MÉdico HoSPiTalar lTda., apurada nos autos do Processo administrati-
vo nº 2021/1109160, em razão do descumprimento parcial do compromis-
so assumido na ata de registro de Preços nº 186/2021;
coNSidEraNdo o Parecer Jurídico nº 025/2022 – aSJUr/fHcGV;
coNSidEraNdo que a compromitente fornecedora apresentou defesa 
Prévia sem sanar todas as pendências, que ocasionaram transtornos fi-
nanceiros;
rESolVE:
i – aplicar, em face da empresa HoMacc coMÉrcio dE MaTErial MÉdi-
co HoSPiTalar lTda., inscrita no cNPJ sob o nº. 07.797.579/0001-04, 
a penalidade de MUlTa iNdENiZaTÓria de 10% sobre o valor da arP nº 
186/2021, totalizando r$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), 
valor este calculado de forma proporcional ao inadimplemento e aos preju-
ízos dele advindos, de acordo com os subitens 7.1.2.5.i da cláusula Sétima 
da referida arP e com fulcro no art. 87, inciso ii da lei nº 8.666/93;
ii – da dEciSÃo, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, conforme estabelecido no art. 109, inciso i, alínea “f” da lei 
nº 8.666/93, contando-se o prazo legal a partir da data da notificação da 
empresa sobre a publicação no doE/Pa.
iii – Não apresentando recurso, o compromitente fornecedor poderá efetuar 
o pagamento voluntário da multa indenizatória no mesmo prazo supracitado.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativa financeira da fPEHcGV

Protocolo: 806794

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

Ato: 2353
Término de vínculo: 03.04.2022
Tipo: rEciSSÃo coNTraTUal
Servidor Temporário: alEXaNdrE SaMPaio SoUSa
Órgão/cargo: fHcGV / TEcNico dE ENfErMaGEM
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Republicado por ter saído com incorreções no DOE nº 34.963 de 09.05.2022

Protocolo: 807077

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 258, DE 16 DE MAIO DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
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rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de JUNHo/2022.
1º PERIODO

MATRICULA NOME CARGO TRIÊNIO DIAS CONCE-
DIDOS

PERIODO 
CONCEDIDO

PORTARIA 
ANTERIOR

57205677/1 KEila JoSE doS 
SaNToS cUNHa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

17/10/2011 
a 

16/10/2014
30 01/06/2022 a 

30/06/2022 -

57188565/1 SaViNa Maria ViaNa 
PaNToJa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2016 
a 

11/07/2019
30 06/06/2022 a 

05/07/2022 -

57188333/1 HaNdrESSa liMa dE 
oliVEira

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

12/07/2016 
a 

11/07/2019
30 02/06/2022 a 

01/07/2022 -

57203325/1 EMaNoEla SilVa da 
SilVa

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

05/09/2017 
a 

09/04/2022
30 01/06/2022 a 

30/06/2022 -

54191371/1 ElVira Maria dE 
MoUra PalHa SilVa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

19/08/2017 
a 

23/03/2022
30 06/06/2022 a 

05/07/2022 -

54189119/1 SHirlEY MiraNda da 
PaiXao

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

28/11/2016 
a 

27/11/2019
30 01/06/2022 a 

30/06/2022 -

5896146/1 alESSaNdra dE 
oliVEira frEiTaS

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

21/10/2016 
a 

20/10/2019
30 01/06/2022 a 

30/06/2022 -

87408/1 PErPETUa dE loUr-
dES liMa VErBicaro MEdico

31/07/2006 
a 

30/07/2009
30 01/06/2022 a 

30/06/2022 -

2º PERÍODO

MATRICULA NOME CARGO TRIÊNIO DIAS CON-
CEDIDOS

PERIODO 
CONCEDIDO

PORTARIA 
ANTERIOR

54187977/1 cErES aUGUSTa dE 
SoUZa caSTro

iNSTrUMENTaliSTa 
cirUrGico

18/10/2004 a 
17/10/2007 30 01/06/2022 a 

30/06/2022
774-

20/11/2012

723029/1 Maria daS GracaS 
dUraNS PESSoa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

13/06/2004 a 
12/06/2007 30 15/06/2022 a 

14/07/2022
598-

16/11/2021

57188639/1 JoSiElEN SilVa do 
coUTo

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

12/07/2013 a 
11/07/2016 30 01/06/2022 a 

30/06/2022
124-

22/02/2021

57205209/1 Maria lENY dE 
JESUS SaNTaNa

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

26/10/2012 a 
25/10/2015 30 15/06/2022 a 

14/07/2022
401-

13/07/2021

54184721/2
KlEBia dE faTiMa 

MENdES doS 
SaNToS

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

11/12/2010 a 
10/12/2013 30 02/06/2022 a 

01/07/2022
160-

11/08/2021

57192912/2 iSaBEl criSTiNa da 
SilVa carValHo ENfErMEiro 23/01/2015 a 

22/01/2018 30 06/06/2022 a 
05/07/2022

44-
13/02/2019

2059320/1 GEralda ViEira 
SoarES

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/02/1996 a 
01/02/1999 30 15/06/2022 a 

14/07/2022
673-

21/12/2020

57188789/1 MarlETE NaSciMEN-
To dE caSTro

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM

30/07/2013 a 
29/07/2016 30 02/06/2022 a 

01/07/2022
524-

23/10/2019

5707331/3
Karla Maria 

SiQUEira coElHo 
aiTa

TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

28/06/2012 a 
27/06/2015 30 01/06/2022 a 

30/06/2022
219-

25/06/2018

5722349/2 SilVia SiMoNE liNS 
BriTo ENfErMEiro 05/05/2017 a 

04/05/2020 30 01/06/2022 a 
30/06/2022

298-
17/05/2021

57234982/1 caSSiaNa PaUla 
SaTo

TEcNico dE coN-
TaBilidadE

06/12/2013 a 
05/12/2016 30 20/06/2022 a 

19/07/2022
291-

20/08/2018

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 806508

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE PORTARIA
Fica retificado na PORTARIA N° 70 de 29 de janeiro de 2021, o seguinte:
ONDE LÊ-SE:

MATRÍCULA NOME PERIODO

57188566 1 Márcia aUGUSTa SoUZa faYal 01/02/2021 02/03/2021

LEIA-SE:

MATRÍCULA NOME PERIODO
57188566 1 Maria aUGUSTa SoUZa faYal 01/02/2021 02/03/2021

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.485 de 
08/02/2021.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 806573

CONTRATO
.

CONTRATO N° 141/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de lixeiras com tampa e pedal, para atender a neces-
sidade da fundação Pública Estadual Hospital das clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Valor Total: r$63.658,76 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito 
reais e setenta e seis centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 76/2022
data assinatura: 27/05/2022
Vigência: início em 27/05/2022 e término em 26/05/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 e/ou 0269.
coNTraTado:
Nome: forTclEaN coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli
ENdErEÇo: aV. JardiNS dE SaNTa MÔNica, 100 – Sl: 504 – Bl: 03
rio dE JaNEiro-rJ
cEP: 22.793-095
TElEfoNE: (21)24347764
E-Mail: comercial@fortclean.rio.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 806536
CONTRATO DE COMODATO N° 142/2022

objeto: o comodato de 16 (dezesseis) equipamentos do tipo Máquinas 
cicladoras, a serem utilizadas pela coModaTária por um período de 12 
(doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP nº 59/2022
data assinatura: 31/05/2022
Vigência: início em 31/05/2022 e término em 30/05/2023
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTa-
larES lTda - ME
ENdErEÇo: coNJUNTo SaTEliTE - TraVESSa WE 12 – Nº 1000- GalPÃo 
a - coQUEiro.
BElÉM – Pará – cEP: 66.670-260
TElEfoNE: (91) 3347-8469 – 3085-2757
E-Mail: licitacoes@novamedicaltda.com.br – contratos@novamedicaltda.
com.br – vendas@novamedicaltda.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 806604
CONTRATO N° 137/2022

Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de material de expediente, para reposição, abastecimen-
to e distribuição entre os setores desta fundação Pública Estadual Hospi-
tal de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, por um período de 12 (doze) 
meses.
Valor Total: r$ 1.439,00 (Hum mil, quatrocentos e trinta e nove reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 21/2022
data assinatura: 25/05/2022
Vigência: início em 25/05/2022 e término em 24/05/2023
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0103; 0149 e/ou 0269 e suas respectivas sub-
fontes.
coNTraTado:
Nome: KElEdU coMÉrcio dE MaTEriaiS dE PaPElaria E EScriTÓrio lTda
ENdErEÇo: rUa Maria liGiEri BraSiliENSE, N° 27 – SÍTio do PiQUEri.
SÃo PaUlo/SP
cEP: 66.093-029
TElEfoNE: (11) 2382-8588/(11) 94088-0463
E-Mail: keleducomercio@gmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 806489

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 97/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de peças de reposição para 
atender as demandas de manutenção corretiva dos computadores fora de 
garantia utilizados pelos diversos setores da fundação Pública Estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FPEHCGV, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante deste edital, para 
adquirir nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 14/06/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 807054
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

HoMoloGaÇÃo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 125/fHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensi-
va, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNITÁRIO VENCEDOR

13. Cetoprofeno 100mg pó liofilizado, via 
intravenosa iV, uso adulto 9.500 r$ 4,60 f cardoSo E cia lTda 

20. dipirona sódica 500mg/ml 76.000 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 125/fHcGV/2021:
r$ 4.637.428,00 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatro-
centos e vinte e oito reais).
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
drº ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 806511
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/FHCGV/2022

PROCESSO Nº 1239233/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de 05 
(cinco) reprocessadoras automatizadas de Hemodialisadores, modelo QUa-
liTY – 1 da marca SaUBErN, sendo:  03 (três) reprocessadoras automati-
zadas de Hemodialisadores, números de série: SQ1-1714V2.7, SQ1724V2.7, 
SQ1726V2.7, que se encontram no centro de Hemodiálise Monteiro leite, sito 
na av. Mundurucus n.º 1720 - Bairro: Batista campos-Belém-Pa e 02 (duas) 
reprocessadoras automatizadas de Hemodialisadores.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR GLOBAL VENCEDOR

1.

contratação de empresa especializada para o serviço 
de manutenção preventiva e corretiva de 05 (cinco) 

reprocessadoras automatizadas de Hemodialisadores, 
modelo QUaliTY – 1 da marca SaUBErN, sendo:  03 

(três) reprocessadoras automatizadas de Hemodialisa-
dores, números de série: SQ1-1714V2.7, SQ1724V2.7, 

SQ1726V2.7, que se encontram no centro de 
Hemodiálise Monteiro leite, sito na av. Mundurucus n.º 
1720 - Bairro: Batista campos-Belém-Pa e 02 (duas) 
reprocessadoras automatizadas de Hemodialisadores 
números de série SQ1-1722V2.7 e SQ1-1727V2.7 na 

sede da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV), sito na Trav. alferes costa 

n.º 2000 - Bairro: Pedreira-Belém–Pa

01 r$ 97.500,00 aNToNio c M araU-
Jo & cia lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 82/fHcGV/2022:
r$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais)
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 806410
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 56/FHCGV/2022
PROCESSO Nº 1089383/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) utilizados na central de 
Material e Esterilização, com equipamentos em comodato, para atender 
as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNI-
TÁRIO VENCEDOR

1. 

PaNoS dE liMPEZa/liMPadorES dEScarTáVEiS:  panos 
de limpeza de uso prolongado especifico par SECAGEM 

de instrumentais e forraÇÃo de bandejas, autoclavável, 
feitos de polipropileno e celulose, possuir alta capacidade 
de absorção de líquidos e alta resistência. Tamanho: 28 x 

41,5 cm aproximadamente. cor branca ou bege.

150 caNcElado Por iNEXiSTÊNcia dE 
ProPoSTa

2. 

ácido PEracÉTico: Solução pronta para uso acompa-
nhado de coadjuvante/adjuvante conforme constar da 
formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão). 
concentração de 0,09% a 0,2%, PH ativado entre 5,0 a 
7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovados por fita 

reagente específica. Propriedades microbiológicas: fungi-
cida, virucida, mico bactericida, bactericida e esporicida. 

Para uso em desinfecção de alto nível, em material médico 
cirúrgico, endoscópios e material termo sensível. atóxico, 

biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos ou 
não ferrosos, sem efeito residual. deverá acompanhar 
fita reagente para controle de taxa de ácido peracético, 

em comodato.

80 r$290,00 dcrUZ coMErcial 
HoSPiTalar lTda

3. 

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas em ambas 
as extremidades com cabo antiderrapante. comprimento 

de 17 cm aproximadamente para limpeza de instrumentais 
cirúrgicos delicados. Tamanho das cerdas: na extremidade 

fina com 2 cm e na extremidade larga 3 cm aproxima-
damente

400 r$29,00

TS MEdical coMErcio 
E SErVico dE MaTErial 
MEdico HoSPiTalar E 

iMPorTaÇÃo lTda

4. 

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas cabo 
anatômico, para limpeza de produtos de grande porte 

(cuba rim, bandejas, bacias) comprimento total de 25 cm 
aproximadamente e cerdas de entre 2 cm e 3 cm.

20 r$101,50

TS MEdical coMErcio 
E SErVico dE MaTErial 
MEdico HoSPiTalar E 

iMPorTacao lTda

5. 

Escova com cerdas em nylon antimicrobiana cabo 
antiderrapante e pega confortável para limpeza de caixas 
e containers; de comprimento aproximado entre 17 cm 
e 18 cm. cerdas com rolo de tamanho entre 1,50 a 1,75 

cm x 6 a 7 cm.

20 r$50,00

NoVa MEdica coMEr-
cio E SErViÇoS dE 

ProdUToS HoSPiTala-
rES lTda.

6. 

Escova com cerdas em nylon antimicrobiana com cabo 
longo antiderrapante e pega confortável, para limpeza dos 

frascos de aspiração de 5 litros comprimento de 30 cm 
aproximadamente

15 r$58,00

TS MEdical coMErcio 
E SErVico dE MaTErial 
MEdico HoSPiTalar E 

iMPorTÇÃo lTda

7. 

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas, reutilizável, 
para endoscópios rígidos ou flexíveis flexível para limpeza 
de instrumentais canulados e com angulação Tamanho de 

6mm (diâmetro) x 230cm (comprimento) aproximada-
mente.

50 r$42,00 dcrUZ coMErcial 
HoSPiTalar lTda

8. 

cerdas MaciaS para limpeza macia de cânulas e instru-
mentais longos de difícil acesso, com cerdas de nylon e 
fibras de poliéster, para limpeza, secagem e inspeção de 
material canulado medindo entre 6mm x 15 m aproxi-

madamente.

06 r$344,00 dcrUZ coMErcial 
HoSPiTalar lTda

9. 

Escova para jarros e tubos de ensaio com cerdas em 
nylon, com cabo rígido para jarros, frascos de aspiração de 
500ml e tubos de ensaio. Medidas aproximadas de 50cm x 

12,5mm (comprimento x diâmetro).

20 r$60,00

TS MEdical coMErcio 
E SErVico dE MaTErial 
MEdico HoSPiTalar E 

iMPorTaÇÃo lTda

10. 

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas, reutilizável 
cabo em aço torcido, flexível para limpeza de instrumen-
tais canulados e com angulação Tamanho 10 mm x 31 cm 

de comprimento aproximadamente

30 r$49,00

NoVa MEdica coMEr-
cio E SErViÇoS dE 

ProdUToS HoSPiTala-
rES lTda.

11. 

Escova endoscópica reutilizável, para lavagem do Ureteros-
cópio com medidas aproximadas de 77 cm x 5mm x 22 
mm (comprimento x diâmetro da escova x comprimento 

da escova)

20 r$50,00

TS MEdical coMErcio 
E SErVico dE MaTErial 
MEdico HoSPiTalar E 

iMPorTaÇÃo lTda
 LOTE 1    

12. 

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 4 caMa-
daS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 
45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla 

em filme. O filme 4 Camadas deverão possuir alta 
complexidade de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do envelope pós 

formados, com indicação do ponto de abertura

200 r$99,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

13. 

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 4 caMa-
daS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 
45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla 

em filme. O filme 4 Camadas deverão possuir alta 
complexidade de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do envelope pós 

formados, com indicação do ponto de abertura.

50 r$119,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

14. 

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 4 caMa-
daS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 
45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla 

em filme. O filme 4 Camadas deverão possuir alta 
complexidade de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do envelope pós 

formado, com indicação do ponto de abertura.

50 r$155,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

15. 

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 4 caMa-
daS: composto de poliéster e polipropileno de gramatura 
45 m2, com variação de ± 10% selados com solda tripla 

em filme. O filme 4 Camadas deverão possuir alta 
complexidade de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do envelope pós 

formados, com indicação do ponto de abertura

80 r$164,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

 LOTE II    

16. 

EMBalaGEM 100% PoliProPilENo –SMS: Embalagem 
para esterilização a Vapor ou Gás de formaldeído ou oxido 

de Etileno ou Peróxido de Hidrogênio, com gramatura 
de 50 g/m² a 60 g/m², composto em 3 camadas 100% 
polipropileno processo SMS, sendo a primeira camada 
Spunbond, a segunda camada Meltblown e a terceira 
camada Spunbond. Porosidade controlada, isenção de 

partículas, drapeabilidade sem efeito memória, resistência 
mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, hi-

drorrepelente e hemorrepelente. Embalagem especial para 
embalar as caixas de instrumental e material superpesados

2.500 r$3,65 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda



diário oficial Nº 34.990   87Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

17. 

EMBalaGEM 100% PoliProPilENo –SMS: Embalagem 
para esterilização a Vapor ou Gás de formaldeído ou oxido 

de Etileno ou Peróxido de Hidrogênio, com gramatura 
de 50 g/m² a 60 g/m², composto em 3 camadas 100% 
polipropileno processo SMS, sendo a primeira camada 
Spunbond, a segunda camada Meltblown e a terceira 
camada Spunbond. Porosidade controlada, isenção de 

partículas, drapeabilidade sem efeito memória, resistência 
mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, 

hidrorrepelente e hemorrepelente. Embalagem especial 
para embalar as caixas de instrumental e material 

superpesados.

3.000 r$2,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

18. 

EMBalaGEM 100% PoliProPilENo –SMS: Embalagem 
para esterilização a Vapor ou Gás de formaldeído ou oxido 

de Etileno ou Peróxido de Hidrogênio, com gramatura 
de 50 g/m² a 60 g/m², composto em 3 camadas 100% 
polipropileno processo SMS, sendo a primeira camada 
Spunbond, a segunda camada Meltblown e a terceira 
camada Spunbond. Porosidade controlada, isenção de 

partículas, drapeabilidade sem efeito memória, resistência 
mecânica a rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, 

hidrorrepelente e hemorrepelente. Embalagem especial 
para embalar as caixas de instrumental e material 

superpesados.

3.500 r$ 1,00 GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda

 LOTE III    

19. 

VErificador dE liMPEZa Para iNSTrUMENTaiS aTra-
VÉS da dETEcÇÃo dE aTP. ampola plástica com aproxi-

madamente 20cm, para teste de detecção de aTP baseada 
na reação com enzima luciferin luciferase, tampa plástica, 

sensibilidade de 6 x 108 moléculas de aTP, com leitura 
por biolumineoscência, contendo meio líquido e SWaB 

pré-umedecido com substância extratora catiônica. deverá 
acompanhar 01 luminômetro em sistema de coModaTo.

1.500  cancelado no julgamento

20. 

VErificador dE liMPEZa dE caNUladoS aTraVÉS da 
dETEcÇÃo dE aTP. ampola plástica de aproximadamente 

20 cm, para teste de detecção de aTP em amostras de 
água, baseado na reação com enzima luciferin luciferase, 
sensibilidade de 6 x 108 moléculas de aTP, com leitura por 
bioluminescência, contendo meio líquido e haste especial-
mente projetada para coleta de líquidos, contendo anéis 
revestidos com substância extratora catiônica. deverá 

acompanhar 01 luminômetro em sistema de coModaTo.

2.500  cancelado no julgamento

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 56/fHcGV/2022:
r$ 111.779,00 (cento e onze mil, setecentos e setenta e nove reais).
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 806475

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 282, DE 24 DE MAIO DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
janeiro de 2022.
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da PorTaria N° 70 de 
29/01/2021, publicada no doE nº 34.485 de 08/02/2021, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de fEVErEiro/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020

MATRICULA NOME PERIODO

57188566 1 Maria aUGUSTa SoUZa faYal 01/02/2021 a 02/03/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV
*Republicado devido a incorreções no DOE nº 34.985/27.05.2022.

Protocolo: 806454
PORTARIA Nº 263, DE 16 DE MAIO DE 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de JaNEiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
EXclUir, o nome do servidor abaixo relacionado, da PorTaria N° 154 de 
23/03/2022, publicada no doE nº 34.907 de 25/03/2022, que concedeu 
férias ao servidor da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fHcGV, no mês de aBril/2022.

PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021

MATRICULA NOME PERIODO

54190582 2 JESSica MiraNda da SilVa 01/04/2022 a 30/04/2022
PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022

MATRICULA NOME PERIODO
54189130 1 BrENa do NaSciMENTo 01/04/2022 a 30/04/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fHcGV

Protocolo: 806393

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

Tornar sem efeito a publicação no DOE: 34.963 de 09.05.2022 refe-
rente a rescisão contratual dos contratos administrativos nº 2189 / 2191 / 2194 
/ 2196 / 2198 / 2199 / 2210 /2212 /2213 / 2221 publicados indevidamente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 807061

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 123/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 59/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1482458, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Produtos para diálise Peritoneal ambula-
torial contínua (dPac) e diálise Peritoneal automatizada (dPa), para os 
pacientes em programa de diálise peritoneal dP ambulatorial, vinculados 
ao Serviço de Terapia renal Substitutiva (STrS) da fundação Pública Es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV), sendo 40 (quarenta) 
pacientes com fornecimento de 16 (dezesseis) equipamentos para dPa, do 
tipo Máquina cicladora, em comodato, sendo 15 (quinze) equipamentos 
para uso dos pacientes em tratamento de dPa e 01 (um) equipamento que 
permanece na fHcGV, para treinamento dos mesmos, pelo período de 12 
(doze) meses.
EMPrESa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 19.769.575/0001-00, inscrição Estadual nº 15.440.338-5, com 
sede na Travessa  WE 12 – conjunto Satélite , 1000 – Galpão a – coqueiro, 
na cidade de Belém – Pa, cEP: 66670-260.
 

LOTE I

ITEM DESCRIÇÃO NECESSIDADE
P/ 12 MESES UNID VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

01

KiT Para TrEiNaMENTo EM dPa (diáliSE 
PEriToNEal aUToMáTica) Para o ProGraMa 
crÔNico dE diáliSE PEriToNEal. cada KiT 

dEVErá coNTEr:
30 BolSaS dE diáliSE PEriToNEal do SiSTEMa 

dE dPa
BolSaS dE diáliSE PEriToNEal PláSTicaS, 
flEXÍVEiS, claraS, coM SolUÇÃo ESTÉril 

aPiroGÊNica.
SolUÇÕES coNTENdo aS SEGUiNTES coNcEN-
TrÇÕES dE GlicoSE: 1,5%, 2,3%, 2,5%, 4,25% 

E 4,5% coM oPÇÕES dE TEor dE cálcio dE 
2,5 mEq/l (BaiXo cálcio) oU 3,5mEq/l; E NaS 
aPrESENTaÇÕES coM VolUME dE SolUÇÃo dE 

2500Ml, 5000Ml E 6000Ml.
30 EQUiPoS dEScarTáVEiS Para MáQUiNa 

cicladora
EQUiPo EM PláSTico Para cicladora coM 

MÚlTiPlaS ViaS PodENdo SEr dE 2, 3 oU 5 ViaS 
Para cada TraTaMENTo

40 ProTETorES Para EXTENSÃo do caTÉTEr
ProTETorES dEScarTáVEiS E ESTÉrEiS Para 

EXTENSÃo do caTÉTEr
30 MáScaraS faciaiS

MáScaraS dEScarTáVEiS NÃo ESTÉrEiS

15 UNd r$ 5.719,06 r$ 85.785,90
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02

KiT Para MaNUTENÇÃo iNdiVidUal Por PaciEN-
TE Por MÊS EM dPa, EM ProGraMa crÔNico dE 

diáliSE. cada KiT dEVErá coNTEr:
150 BolSaS dE SolUÇÃo dE diáliSE PEri-

ToNEal
BolSaS dE diáliSE PEriToNEal, PláSTicaS, 
flEXÍVEiS, claraS, coM SolUÇÃo ESTÉril 

aPiroGÊNica;
SolUÇÕES coNTENdo aS SEGUiNTES coNcEN-
TrÇÕES dE GlicoSE: 1,5%, 2,3%, 2,5%, 4,25% 

E 4,5% coM oPÇÕES dE TEor dE cálcio dE 
2,5 mEq/l (BaiXo cálcio) oU 3,5mEq/l; E NaS 
aPrESENTaÇÕES coM VolUME dE SolUÇÃo dE 

2000Ml, 2500Ml, 5000Ml E 6000Ml
30 EQUiPoS dEScarTáVEiS Para MáQUiNa 

cicladora
EQUiPo EM PláSTico Para MáQUiNa cicladora 
coM MÚlTiPlaS ViaS, PodENdo SEr 2, 3 oU 5 
ViaS Para cada TraTaMENTo. ProdUTo ESTÉ-

ril, aPiroGÊNico E aTÓXico.
40 caiXaS fEcHadaS dE ProTETorES Para 

EXTENSÃo do caTÉTEr
ProTETorES dEScarTáVEiS E ESTÉrEiS Para 

EXTENSÃo do caTÉTEr
60 MáScaraS faciaiS

MáScaraS dEScarTáVEiS NÃo ESTÉrEiS

180 UNd r$ 6.124,30 r$ 1.102.374,00

Valor do loTE: r$ 1.188.159,90

 

LOTE II

ITEM DESCRIÇÃO NECESSIDADE
P/ 12 MESES UNID

VALOR
UNITÁ-

RIO

VALOR
TOTAL

03

KiT Para TrEiNaMENTo EM dPac (diáliSE 
PEriToNEal aMBUlaTorial coNTÍNUa) Para o 
ProGraMa crÔNico dE diáliSE PEriToNEal. 

cada KiT dEVErá coNTEr:
30 BolSaS dE diáliSE PEriToNEal do SiSTEMa 

dE dPac
01 caTÉTEr dE loNGa PErMaNÊNcia Para diáli-
SE PEriToNEal (caTETEr EM SilicoNE flEXiXÍVEl 
coM liSTa radioPaca coM 2 cUffS dE dacroN 
acoMPaNHado dE adaPTador Para coNEXÃo 

do caTETEr
01 EXTENSÃo Para caTÉTEr

adaPTador cUrTo oU TUBo dE EXTENSÃo Para 
caTÉTEr dE diáliSE PEriToNEal coM coNEcXÃo 

coMPaTÍVEl ao SiSTEMa caPd/dPa
30 BolSaS dE diáliSE PEriToNEal do SiSTEMa 

dE caPd/dPa
30 BolSaS dE diáliSE PEriToNEal PláSTicaS, 

flEXÍVEiS, clara, SiSTEMa fEcHado dE BolSaS 
dUPlaS, coM SolUÇÃo ESTÉril aPiroGÊNica, 

acoMPaNHada dE UMa BolSa VaZia dE drENa-
GEM, aMBaS iNTEGradaS Por UM SiSTEMa EM 

“Y” QUE PodErá diSPor dE claMP PláSTico oU 
coNEcTor coM fEcHaMENTo aUToMáTico ao 

TÉrMiNo da SESSÃo.
SolUÇÕES coNTENdo aS SEGUiNTES coNcEN-
TrÇÕES dE GlicoSE: 1,5%, 2,3%, 2,5%, 4,25% 

E 4,5% coM oPÇÕES dE TEor dE cálcio dE 
2,5 mEq/l (BaiXo cálcio) oU 3,5mEq/l; E NaS 
aPrESENTaÇÕES coM VolUME dE SolUÇÃo dE 

2000Ml, 2500Ml,
40 ProTETorES Para EXTENSÃo do caTÉTEr
ProTETorES dEScarTáVEiS E ESTÉrEiS Para 

EXTENSÃo do caTÉTEr
30 MáScaraS faciaiS

 dEScarTáVEiS NÃo ESTÉrEiS

25 UNd r$ 
6.336,00 r$ 158.400,00

04

KiT Para MaNUTENÇÃo iNdiVidUal Por PaciENTE 
Por MÊS EM caPd, EM ProGraMa crÔNico dE 

diáliSE. cada KiT dEVErá coNTEr:
120 BolSaS dE caPd

BolSaS dE diáliSE PEriToNEal, PláSTicaS, 
flEXÍVEiS, claraS, SiSTEMa fEcHado dE BolSaS 

dUPlaS, coM SolUÇÃo ESTÉril aPiroGÊNica, 
acoMPaNHada dE UMa BolSa VaZia dE drENa-
GEM, aMBaS iNTEGradaS Por UM SiSTEMa EM 

“Y” QUE PodErá diSPor dE claMP PláSTico oU 
coNEcTor coM fEcHaMENTo aUToMáTico ao 

TÉrMiNo da SESSÃo.
SolUÇÕES coNTENdo aS SEGUiNTES coNcENTr-
ÇÕES dE GlicoSE: 1,5%, 2,3%, 2,5%, 4,25% E 4,5%.

coM oPÇÕES dE TEor dE cálcio dE 2,5 mEq/l 
(BaiXo cálcio) oU 3,5mEq/l; E NaS aPrESEN-
TaÇÕES coM VolUME dE SolUÇÃo dE 2000Ml, 

2500Ml, 5000Ml E 6000Ml
120 ProTETorES Para EXTENSÃo do caTÉTEr
ProTETorES dEScarTáVEiS E ESTÉrEiS Para 

EXTENSÃo do caTÉTEr
240 MáScaraS faciaiS

MáScaraS dEScarTáVEiS NÃo ESTÉrEiS

300 UNd r$ 
6.224,00 r$ 1.867.200,00

Valor do loTE: r$ 2.025.600,00
Valor ToTal: r$ 3.213.759,90

* o valor global estimado desta ata é r$ 3.213.759,90 (Três milhões, du-
zentos e treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 806607
LICENÇA NOJO

Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: rodolfo ValENTiM carValHo do NaSciMENTo
Matrícula: 54196944/1
cargo:/lotação: Psicólogo/fPEHcGV
Período: 22/04/2022 a 29/04/2022.
Grau de parentesco: GENiTor
N° da certidão: 066852 01 55 2022 4 00059 267 0054247 65

Protocolo: 806650
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2022/FPEHCGV

ata de registro de Preços Nº 99/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 129/2021/fHcGV, Processo nº 2021/1087429, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 05/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de cânulas, para atender a necessidade de 12 
(doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, cen-
tro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, Pessoa Jurídica de 
direito Privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Passagem Bom Sossego - centro, 
estabelecida no Município de ananindeua – Pa, cEP: 67.030-245, telefone 
(91) 3238-3814 – 3282-0788, e-mail: licitação_sim@guilberfarma.com.

ITEM
COM-
PRAS 
NET

SIMAS ESPECIFICAÇÕES APRES

NECESSI-
DADE
P/12 

MESES

FABRI-
CANTE

VALOR
UNITÁ-

RIO
R$

VALOR
TOTAL

R$

LOTE II

15 440.724 19373-9

Sistema de drenagem fechado, 
reservatório com capacidade para 

400ml, contendo conector para tubo 
de sucção com válvula anti-refluxo 
e válvula com tampa para esvazia-
mento, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico, com agulha, no 
tamanho: 3,2

UNid 40 ZaMMi 20,00
 800,00

16 440.887 19374-7

Sistema de drenagem fechado, 
reservatório  com capacidade para 

400ml, contendo conector para tubo 
de sucção com válvula anti-refluxo 
e válvula com tampa para esvazia-
mento, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico, com agulha, no 
tamanho: 4,8

UNid 60 ZaMMi 21,00 1260,00

17 440.885 19375-5

Sistema de drenagem fechado, 
reservatório com capacidade para 

400ml, contendo conector para tubo 
de sucção com válvula anti-refluxo 
e válvula com tampa para esvazia-
mento, estéril, embalado em papel 

grau cirúrgico, com agulha, no 
tamanho: 6,4

UNid 90 ZaMMi 21,00 1890,00

Valor ToTal GEral 3.950,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 3.950,00 (TrÊS Mil, NoVEcEN-
ToS E ciNQUENTa rEaiS).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 806460
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HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

ERRATA
.

DOE Nº 34.988 DE 31 DE MAIO DE 2022
PORTARIA N° 027/2022-DIR/HRS DE 30 DE MAIO DE 2022

ONDE SE LÊ: TorNar EM EfEiTo
LEIA-SE: TorNar SEM EfEiTo

Protocolo: 806530

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 100/2022-GP, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear o Sr. EMaNUEl TadaiESKY BaTiSTa como SUPErViSor ii, lotado 
na diretoria de Gestão Hidroviária da companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – cPH, a contar de 01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 31 de maio de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 806413
PORTARIA Nº 101/2022-GP, DE 31 DE MAIO DE 2022.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. MUrilo alVES BarroZo do cargo de SUPErViSor ii da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a contar do dia 
01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 31 de maio de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 806414
PORTARIA Nº 102/2022-GP, DE 31 DE MAIO DE 2022.

o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar a Sra. lidiaNE doS aNToS rEBElo do cargo de GErENTE da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a contar do dia 
01 de junho de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 31 de maio de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 806415

.

.

ERRATA
.

No DOE nº 34.927 de 08/04/2022
PROTOCOLO: 782875 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

N.º 006/2021-CPH
Onde se lê: 1º Termo de aditivo
Leia-se: 2º Termo de aditivo

Protocolo: 807049

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO DE REINÍCIO DE FASE LICITAÇÃO
a Pregoeira da cPH torna público que, em cumprimento a decisão admi-
nistrativa exarada pelo ilmº. Sr. diretor Presidente da cPH, o qual deferiu 
o recurso administrativo interposto pela empresa S W comércio e Servi-
ços ltda, declarando iNaBiliTada a licitante construmec , construções 
e instalações Elétricas, Mecânicas e Hidráulicas ltda no Pregão Eletrôni-
co nº 003/2022-cPH, processo nº 2022/228493, que tem como escopo 
a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
manutenção preventiva com fornecimento de peças, componentes/acessó-
rios (exceto compressor), do sistema de ar condicionados instalados nas 
dependências do Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto, 
para atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, terá 
seu reinício da fase, devendo ocorrer nova análise de propostas de preços 
e documentação de habilitação da empresa classificada subsequentemente 
com o menor preço, conforme data abaixo:
data, hora e local de reinício:
data da abertura: 03/06/2022 (sexta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
clEidE cilENE aBUd fErrEira
Pregoeira cPH
Portaria nº 155/2021 GP de 09/11/2021

Protocolo: 807055

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

3º TA AO CONTRATO Nº 05/2019.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará- arcoN-Pa/centro integrado Empresa Escola-ciEE.
objeto: Estágio Supervisionado.
Justificativa: Prorrogação de prazo
fundamento legal: art. 57, ii, da lei 8.666/93 e suas alterações.
Valor: r$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais) mensais, perfa-
zendo o valor total de r$ 16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais) 
para o período de 12 (doze) meses estimados para 12 meses.
dotação orçamentária: ProJ.aTiV: 04122129783380000
Pi: 4120008338c
foNTE/dESPESa: 0261/339039
aÇÃo:233206
Vigência: 02.06.2022 a 01.06.2023.
assinatura: 31/05/2022.
ordenador responsável: Eurípedes reis da cruz filho.
Endereço da contratada: rua dos Mundurucus, nº 2710, bairro da crema-
ção - Belém-Pa, c.N.P.J/Mf-61.600.839/0019-84

Protocolo: 805175

AVISO DE LICITAÇÃO
.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMEro: 010/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de café e 
açúcar, pelo período de 12 (doze) meses, de forma estimada, considerando 
a necessidade desta arcoN-Pa, conforme Termo de referência (anexo i).
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 01/06/2022 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 13/06/2022
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 4120008338c;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030;
foNTE dE rEcUrSo: 0661;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 806708
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 130 DE 30 DE MAIO DE 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/357042;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
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r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores THiaGo NEVES crUZ, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de Pesca e aquicultura, matrícula nº 57216522/1, 
como fiscal Titular e alaN diaS PraGaNa, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de Pesca e aquicultura, matrícula nº 57216927/ 1, como fiscal 
Suplente para acompanhar e fiscalizar o Contrato de nº 41/2022 – SEDAP, 
celebrado com a empresa BETBi iNdÚSTria E coNfEcÇÕES E BriNdES 
EirEli-EPP, cNPJ nº 01.237.548/0001-12.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 806467

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 135  DE 31  DE MAIO DE 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/603595
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora ioNE Maria SoBral doS SaNToS, 
matrícula 11088/1, ocupante do cargo de Técnico de contabilidade, no 
período de 01/06/22 a 30/07/22 - (60 dias), correspondentes ao triênio 
2013/2016
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806812
PORTARIA Nº 132 DE 31 DE MAIO DE 2022

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo, o art. 98 da lei nº 5.810/94 e o processo nº 2022/579894
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora Maria oZilEidE dE oliVEira 
MoUra , matrícula 16802/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo , 
no período de 06/06/22 a 05/07/22 - 1º período (30 dias), corresponden-
tes ao triênio 2013/2016
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806808

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 79/2022 – SEDAP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022-SEDAP

ProESSo dE dESPESa Nº 2022/1161685 (PaE)-SEdaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE corrETiVo dE Solo, TiPo fErTicorrETiVo, 
ProdUTo iNdiSPENSáVEl ao PrEParo dE árEa Para PlaNTioS, ES-
PEcificaMENTE PEla fiNalidadE dE corrEÇÃo dE acidEZ do Solo, 
SENdo Tal ETaPa ParTE iNTEGraNTE do PlaNo dE EXEcUÇÃo do Pro-
JETo TErriTÓrio SUSTENTáVEl (TS), do PlaNo ESTadUal aMaZÔNia 
aGora.
Valor: r$ 234.274,50 (duzentos e Trinta e Quatro Mil, duzentos e Setenta 
e Quatro reais e cinquenta centavos)
dotação orçamentária: ação: 8705/ Natureza de despesa: 33390-30/fon-
te de recurso: 0397/funcional Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 31/05/2022.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
contratado: c r alVES fraNco EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 18.851.494/0001-83.
Endereço da empresa: residencial Jardim ananindeua, Quadra K, nº 97, 
Bairro centro, ananindeua/Pa, cEP: 67.030-855, Telefone de contato: 
(91) 3255-4175 / 98137-3167
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 806870
CONTRATO Nº 80/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
ProESSo dE dESPESa Nº 2022/532120-SEdaP EMENda -21dEf394732 
dEP. criSTiaNo ValE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 01 (UM) 
TraTor aGricolaS 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de a partir de 95 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 270.000,00 (duzentos e Setenta Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715 Natureza de despesa: 449052 fonte 
de recurso: 0301 funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 31/05/2022.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.
contratado: lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 806966

CONTRATO Nº 77/2022-SEDAP
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2021-SEDAP

objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, adUBo orGaNico E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍ-
colaS, MaTErial Para aMBiENTE ProTEGido MaTErial Para irriGa-
ÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo.
Valor Global: r$ 115.171,10 (cento e Quinze Mil, cento e Setenta e Um 
reais e dez centavos).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 3390-30; fonte 
de recurso: 0101; função Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 31/05/2022.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.
contratado: Bc aGro coMÉrcio dE SEMENTES EirEli
Endereço: rodovia Br 470, KM 140 – nº 5350 – Galpão 24 – Polo industrial 
– Valada itoupava - rio do Sul/Sc – cEP – 89.162-875.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 806491
CONTRATO Nº 76/2022-SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-SEDAP
dEMaNda GoVErNaMENTal 22dEMG00089
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 13, na quantidade de 01 (uma) 
PlaNTadEira adUBadora dE GrÃoS, ano de fabricação a partir de 2022 
ou superior.
Valor Global: r$ 38.500,00 (Trinta e oito Mil e Quinhentos reais)
dotação orçamentária: ação: 8705/Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0301/ funcional Programática: 20.608.1491.8705..
data assinatura: 31/05/2022.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.
contratado: JS MáQUiNaS aGrÍcolaS lTda, cNPJ/Mf sob o nº 
41.431.621/0001-07
Endereço: rua olavo antonio Nogueira, s/nº - Bairro São francisco de 
assis – cEP – 88.750-000, Braço Norte/Sc, Telefone de contato: fone: 
(48) 3658-9600.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 806830
CONTRATO Nº 78/2022 – SEDAP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2021-SEDAP
Processo administrativo nº 2021/1088876-SEdaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: SEMEN-
TES E MUdaS, adUBo orGaNico E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍcolaS, MaTE-
rial Para aMBiENTE ProTEGido MaTErial Para irriGaÇÃo, fErraMENTaS 
aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo, coNforME PlaNilHa aBaiXo:

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VLR UNT VLR TOTAL

378 MUda dE MorEia (diETES iridioidES) - alTU-
ra dE 25 a 30 cM, EM KiTS dE 5 MUdaS. KiT 300 12,90 3.870,00

379 MUda dE PalMEira (raPHiS) - alTUra ENTrE 
1 a 1,5 M UNd 60 35,90 2.154,00

380 MUdaS dE clÚSia (clUSia flUMiNENSiS) - 
alTUra ETrE 30 a 50 cM UNd 300 12,67 3.801,00

381
MUda dE laNTaNa (laNTaNa caMara) - flo-
rES dE corES VariadaS - alTUra ENTE 10 E 

15 cM EM caiXaS coM 10 MUdaS.
cX 100 28,80 2.880,00

382
MUda dE Erica (cUPHEa HYSSoPifoli) - 

alTUra ENTE 10 E 15 cM EM caXaS  coM 10 
MUdaS.

cX 100 68,44 6.844,00

383 GraMa ESMEralda (ZoYSia JaPÔNica) - EM 
PlacaS dE 1 M² M² 200 7,04 1.408,00

385 MUda dE iPÊ roSa (HaNdroaNTHUS EPTa-
PHYllUS) - alTUra dE 1,5 a 2M UNd 10 16,00 160,00

386 MUda dE iPÊ BraNco (TaBEBUia roSEoalBa) 
- alTUra dE 1,5 a 2M. UNd 10 16,00 160,00

387 MUda dE PaU fErro (caESalPiNia fErrEa) - 
alTUra dE 1,5 a 2M UNd 20 22,00 440,00

388 MUda dE PaU BraSil (PaUBraSilia EcHiNaTa) 
- alTUra dE 1,5 a 2M UNd 20 18,00 360,00

ToTal 22.077,00

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715/Natureza de des-
pesa: 339030/fonte de recurso: 0101/funcional Programática: 
20.608.1491.8715
data assinatura: 31/05/2022.
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
contratado: ViVEiro EcolÓGico doNa EUZÉBia lTda-EPP, cNPJ/Mf sob 
o nº 09.455.192/0001-03.
Endereço da empresa: rodovia Br-120 – Trecho dona Euzébia a Guidoval 
– Km 03 – cEP – 36.784-000.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 806804

CONVÊNIO
.

CONVÊNIO N° 45/2022 – SEDAP
Processo nº 2022/137145
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
objeto: Transferência voluntária de recursos para aquisição de equipamen-
tos para o matadouro municipal de alenquer/Pa.
representante do Município: HEVErToN doS SaNToS SilVa.
data de assinatura: 35/05/2022.
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Valor Total: r$ 126.217,27 (cento e Vinte Seis Mil, duzentos e dezessete 
reais e Vinte e Sete centavos).
contrapartida: r$ 26.217,27 (Vinte e Seis Mil, duzentos e dezessete reais 
e Vinte e Sete centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elemento de despesa: 
444042, fonte de recursos: 0301, função Programática: 20.608.1491.8705
Prazo de Vigência: 01/06/2022 à 31/05/2023.
convenente: MUNicÍPio dE alENQUEr, cNPJ/Mf sob o nº 
04.838.793/0001-73
Endereço: Praça Eloy Simões, s/n, Bairro: centro, cEP 68.200-000, no 
Município de alenquer, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 806589
CONVÊNIO N° 44/2022 – SEDAP

Processo nº 2022/439656
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: Transferência voluntária de recursos para aquisição de insumos e 
serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no Município de Santa 
Maria das Barreiras.
representante do Município: adriaNo SaloMÃo coSTa dE carValHo 
filHo
data de assinatura: 31/05/2022
Valor Total: r$ 544.960,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecen-
tos e Sessenta reais).
contrapartida: r$ 20.960,00 (Vinte Mil, Novecentos e Sessenta reais)
dotação orçamentária: ação: 8705/ Natureza de despesa: 33390-30/fon-
te de recurso: 0397/funcional Programática: 20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023.
convenente: MUNicÍPio dE SaNTa Maria daS BarrEiraS, cNPJ/Mf sob 
o nº 10.249.381/0001-09.
Endereço: av. rui Barbosa, nº 001 , Bairro: centro, cEP 68.565-000, Mu-
nicípio de Santa Maria das Barreiras-Pa.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 806961

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 11/2021 - SEDAP
data de assinatura: 31/05/2022.
oBJETo: acréscimo de valor ao convênio mediante autorização do aporte 
financeiro de contrapartida por parte do Município convenente, alterando 
o Plano de Trabalho.
do Valor do aPorTE fiNaNcEiro dE coNTraParTida do coNVÊNio: 
Aporte financeiro de contrapartida por parte do Município convenente no 
valor de r$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), passando o valor 
total do convênio de r$ 935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil reais) 
para r$ 1.070.000,00 (hum milhão e setenta mil reais) e a contrapartida 
de r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para r$ 220.000,00(duzentos 
e vinte mil reais).
coNVENENTE: MUNiciPio dE ParaGoMiNaS, cNPJ/Mf sob o nº 
05.193.057/0001-78.
ENdErEÇo: rua do contorno, n° 1212 - centro, cEP 68.625-970, no Mu-
nicípio de Paragominas, Estado do Pará.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 806779

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 461/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Emerson de Souza Vieira. carGo: Motorista. MaTrÍcU-
la:5205257. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Benevides e Terra alta/Pa. 
oBJETiVo: conduzir o servidor que irá realizar visita técnica em área de 
piscicultura. PErÍodo: 06 a 07/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 462/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Thiago Neves cruz. carGo:Tec. Gestão de Pesca e aqui-
cultura. MaTrÍcUla: 57216522/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Benevi-
des e Terra alta /Pa. oBJETiVo:realizar Visita Técnica em área de pisci-
cultura. PErÍodo: 06 a 07/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 463/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: lucas Vieira Torres . carGo: Secretario adjunto. MaTrÍ-
cUla: 5917995/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Marabá e redenção /Pa. 
oBJETiVo: representar a SEdaP na 25 EXPo Polo carajás. PErÍodo: 03 
a 06/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 464/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: renildo Viana de castro. carGo: Gerente. MaTrÍcUla: 
55586644/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  altamira e Tucuruí/Pa. oB-
JETiVo: assessorar o Sr. Secretário no lançamento do festival do cacau e 

Chocolate de Altamira e verificação de veículos na regional da ADEPARÁ em 
Tucuruí. PErÍodo: 02 a 05/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 465/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ana rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinete. 
MaTrÍcUla: 5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  altamira e Tucu-
ruí/Pa. oBJETiVo: assessorar o Sr. Secretário no lançamento do festival 
do cacau e chocolate de altamira e acompanhar o Gerente de Transporte, 
na verificação de veículos na regional da ADEPARÁ em Tucuruí. PERÍODO: 
02 a 05/06/2022. Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 807039

TORNAR SEM EFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 256/2022- BENEficiário: Martha Nilvia 
Gomes Pina ordENador: Marcio Trindade - diretor administrativo e fi-
naceiro/SEdaP

Protocolo: 807051

OUTRAS MATÉRIAS
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 069/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MaraPaNiM.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado.
daTa dE aSSiNaTUra: 31/05/2022
ViGÊNcia: 31/05/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 806991
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CRÉDITO 

N° 03/2022-SEDAP
Exercício: 2022
Objeto: Prestação de Serviços de ATER com ações que promovam a qualifi-
cação técnica, gerencial e organizativa de agricultores familiares, a intensi-
ficação tecnológica para aumento da produtividade e preservação ambien-
tal, expansão de cultivos de cacau em sistemas agroflorestais em bases 
agroecológica, monitoramento da praga denominada Monilíase e broca do 
cacau e cupuaçu, propiciando o fortalecimento e a sustentabilidade das 
Unidades de Produção familiar e o consequente crescimento da cacauicul-
tura no Estado do Pará.
ÓrGÃo ParTÍciPE/dEScENTraliZador: Secretaria de Estado de desen-
volvimento agropecuário e da Pesca – SEdaP
Endereço: Travessa do chaco, nº 2232, Bairro: Marco, Belém/Pa.
ÓrGÃo ParTÍciPE rEcEBEdor/EXEcUTor: EMPrESa dE aSSiSTÊNcia 
TÉcNica E EXTENSÃo rUral do ESTado do Pará - EMaTEr
Endereço: rodovia Br 316 Km 12 S/N Bairro: centro cEP: 67.200-970, no 
Município de Marituba, Estado do Pará.
Valor Total do repasse: r$ 30.058.927,20 (Trinta Milhões, cinquenta e 
oito Mil, Novecentos e Vinte Sete reais e Vinte centavos).
Valor do Órgão Partícipe/descentralizador: r$ 8.366.470,20 (oito Milhões, Tre-
zentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta reais e Vinte centavos).
Valor do Órgão Partícipe Recebedor/Executor(não financeira): R$ 
21.692.457,00 (Vinte e Um Milhões, Seiscentos e Noventa e dois Mil, Qua-
trocentos e cinquenta e Sete reais).
assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 30/04/2026.
orçamento: ação: 8705; Natureza de despesa: 3390-14 / 3390-30 / 
3390-33 / 3390-39 / 4490-52; fonte de recursos: 0135 / 0335; funcio-
nais Programáticas: 20.608.1491.8705.
ordenador do Órgão Partícipe/descentralizador: JoÃo carloS lEÃo raMoS
ordenador do Órgão recebedor/Executor: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 806772
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 01015/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Processo nº  591733/2022, datado de 13.05.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, ao servidor aNToNio carloS faUSTo da 
SilVa matrícula nº 3166341/1, Técnico agrícola, no período de 01.07.2022 
a 29.08.2022 correspondente ao período aquisitivo de 23.06.1991 a 
22.06.1994, Processo nº 2017/330037
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 27 
de maio de 2022.
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PORTARIA Nº 01018/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Proc.nº 633267/22 e Memº 18/22 datados de 
23.05.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60 (sessen-
ta) dias de licença Prêmio, à servidora EliaNa NoBrE da SilVa, matrícula nº 
57232379/1,assistente administrativo no período de 01.06.2022 a 30.07.2022 
correspondente ao período aquisitivo de 04.08.2010 a 03.08.2013.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 27 
de maio de 2022.

Protocolo: 806681

FÉRIAS
PORTARIA Nº 01016/2022

o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o PaE n° 2022/656296 e Memº 05/22-Pr, datados de 
26.05.2022;
r E S o l V E:
coNcEdEr, o usufruto de 30(trinta)dias de gozo de férias, à servidora, 
Maria da GraÇa MarTiNS caVada, chefe de Gabinete, matrícula nº 
3341623/11 no período de 01.06.2022 a 30.06.2022, férias concedidas 
através da Portaria nº 0742/21 de 07.06.2021, publicada no Diário Oficial 
nº 34.610 de 14.06.2021 e transferidas através da Portaria nº 0952/21 de 
09.07.2021 e publicada no Diário Oficial nº 34.639 de 14.07.2021
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 27 de 
maio de 2022.

Protocolo: 806683
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o PaE nº 2022/290820 , datado de 01.07.2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30(trinta)dias de férias, à servidora, rEGiNa frEiTaS da 
SilVa auxiliar administrativo, matrícula nº 3169324/1, no período e 
27.05.2022 a 25.06.2022, inicialmente marcadas para 12.01.2022 a 
10.02.2022,concedidas através da Portaria nº 0380/22 de 07.01.2022, 
publicada no doE nº 34.825 de 11.01.2022, transferidas para 07.03.2022 
a 05.04.2022, através da Portaria nº 0454/22 de 26.01.2022, publicada 
no doE nº 34.845 de 27.01.2022 e transferidas através da Portaria nº 
0666/22 de 16.03.2022, publicada no doE nº34.901 de 22.03.2022.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 27 de 
maio de 2022.

Protocolo: 806672

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 0747/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o PaE nº 2022/415000 e Mem° 02/22-dEaf, datados de 
06.04.2022;
r E S o l V E:
TraNSfErir, o período de gozo de férias do servidor, JoSÉ Maria dE 
OLIVEIRA PICANÇO, Oficial Administrativo, matrícula nº 3166180/1, pro-
gramadas para 04.04.2022 a 03.05.2022, concedidas através da Portaria 
nº 0623/22 de 04.03.2022, publicada no doE nº 34.887 de 10.03.2022, 
ficando o referido período 16.04.2022 a 15.05.2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 06 
de abril de 2022

Protocolo: 806666

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA - autarquia Estadual 
criada pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação da(s) parte, os autos serão arquivados definitivamente.

PROC. Nº INTERESSADO ASSUNTO MUNICÍPIO
2009/74926 TiaGo MarQUES NETo regularização fundiária Não onerosa MaraBá

Belém, 31.05.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 806484
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 039/2022-NGPR/RH  
BELÉM, 31 DE MAIO DE 2022

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral - 
NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadual nº 
6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, publicado no 
doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo nº 2022/669641.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 30 de maio a 04 de junho de 2022, 
aos municípios de Vitória do Xingu/PA, e Senador José Porfirio/PA. Aos ser-
vidores christian da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícu-
la: 5911150/5), romildo afonso figueiredo donza (cPf: 147.497.342-68, 
Matrícula: 5956088/1) e João Paulo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, 
Matrícula: 5945751/1). Tendo como justificativa visitar as Associações nos 
referidos municípios e realizar reunião com o prefeitos e secretários de 
agricultura dos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 806600
PORTARIA Nº 038/2022-NGPR/RH  

BELÉM, 31 DE MAIO DE 2022
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral - 
NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadual nº 
6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, publicado no 
doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo nº 2022/667889.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 30 de maio de 2022 a 04 de junho 
de 2022, aos municípios de Medicilândia/Pa e Uruará/Pa. aos servidores 
Miguel da Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1) e 
Thiago Santos (890.732.742-49, Matrícula: 5102621/1). Tendo como jus-
tificativa visitar as Associações nos referidos municípios e realizar reuniões 
com os prefeitos e secretários de agricultura dos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 806597
..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 3282/2022 - ADEPARÁ, DE 30 DE MAIO DE 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
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coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE JUNHo.22.2, aos servidores abaixo:

PAE Matrícula Nome Triênio
Dias Período de 

gozo30 60

2022639103 54185979/1 JoSE clEUdo dE SoUZa 2016/2019 X  01.06.22 a 
30.06.22

2022671878 5906164/1 GaBriEla rEiS da SilVa daNiN 2013/2019 X  01.06.22 a 
30.06.22

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
PaUlo SErGio cUNHa MoraES
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 807079

TERMO ADITIVO A CONTRATO
Processo n° 2021/271211

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 27/2021

Valor Mensal: r$ 1.500,00
Valor Total: r$ 18.000,00
ViGÊNcia: 01/06/2022 à 31/05/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de aNaPU
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: GiSElia BriTo dE SoUSa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 790839

DIÁRIA
.

Portaria: 3327/2022 objetivo: realizar Termo circunstancial de contagem de 
rebanho in loco, em 01 propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 54197073/ 
laMarcK PaUlo BarroS BEZErra (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 
23/05/2022 a 24/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806531
Portaria: 3328/2022 Objetivo: Realizar atendimento a notificação de caso 
suspeito de raiva em equino na propriedade fazenda Boa Vista no município. Jus-
tifico final de semana afim de otimizar a realização da atividade e melhor apro-
veitamento dos recursos fornecidos, informo ainda da necessitando pernoite fora 
da sede visto as longas distancias das propriedades da sede do município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art.  145/149.origem: alMEiriM/Pa destino: Prai-
NHa/Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 15/05/2022 a 
17/05/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806538
Portaria: 3326/2022 objetivo: realizar cinco vacinações assistidas da cam-
panha de vacinação contra a febre aftosa, etapa de maio de 2022, na comuni-
dade Jaguarão. Justifica-se a solicitação das diárias, por ser um local distante 
da sede do município e de difícil acesso, tendo em vista a necessidade do 
acompanhamento efetivo na vacinação, orientações técnicas aos produtores 
da região.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aVEiro/
Pa destino: aVEiro/Pa Servidor: 57200781/ alEcSaNdro MarQUES lo-
BaTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 23/05/2022 a 
27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806525
Portaria: 3321/2022 objetivo: realizar atendimento itinerante aos produtores 
da região do Pa TUErÊ i,Vila NoVo HoriZoNTE, para comprovações de vacinas 
durante a campanha de vacinação contra febre aftosa da etapa maio/2022 no 
município. considerando que esta ação vem sendo realizada durante as etapas 
de vacinação contra febre aftosa há vários anos, levando em consideração o 
custo benefício pois a ação facilita o acesso do produtor ao atendimento, fazendo 
com que o município se mantenha com o índice de vacinação dentro do percen-
tual esperado e que a não realização da ação acarretaria em um índice maior de 
inadimplência.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57225353/
JaQUEliNE SoUSa PEdro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
30/05/2022 a 03/06/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806527
Portaria: 3320/2022 Objetivo: Realizar notificação compulsória, vigi-
lância epidemiológica, vacinação assistida e fiscalizada contra raiva em 
propriedades rurais de perifocos de raiva no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTE-
lHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 23/05/2022 a 
27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806506
Portaria: 3325/2022 objetivo: realizar atividades administrativas e 
atendimento aos produtores rurais na unidade da adEPará no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 5861748/ JaKScEliNa GoMES Mar-
TiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 23/05/2022 a 
27/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806520

Portaria: 3330/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e vacinação 
assistida em propriedades rurais. Justifica-se a solicitação de diárias, por se tratar 
de propriedades que ficam em estradas vicinais que estão em péssimo estado de 
conservação, sendo prejudicadas ainda mais pelo período chuvoso, o que prolonga 
o tempo da atividade (cerca de 12 a 14 horas).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TUcUMÃ/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 6403716/ WilliaN 
rodriGUES SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 26/05/2022 
a 27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806555
Portaria: 3329/2022 objetivo: realizar entrada e saída de animais do 
evento agropecuária, 2º leilão girolando.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: rEdENÇÃo/
Pa Servidor: 55586141/ diENY fErrEira da TriNdadE (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 10/06/2022 a 12/06/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806543
Portaria: 3291/2022 Objetivo: Realizar e fiscalização móvel em evento 
agropecuário 131º leilão comercial de itupiranga.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: NoVa iPiXUNa/Pa destino: iTUPiraNGa/
Pa Servidor: 55585501/ MarcoS frEiTaS araUJo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 29/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806359
Portaria: 3292/2022 Objetivo: Realizar e fiscalização móvel em even-
to agropecuário 131º leilão comercial de itupiranga.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 
54193768/ TaTiaNa PaiVa lEÃo NUNES (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 
/ 29/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806361
Portaria: 3288/2022 objetivo: realizar manutenção (rENoVaÇÃo) de Unida-
de de Produção (UP) de Banana no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraN-
dE do araGUaia/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
01/06/2022 a 02/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 806353
Portaria: 3289/2022 objetivo: realizar atividades administrativas e 
atendimento aos produtores rurais na unidade da adEPará no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 5861748/ JaKScEliNa GoMES Mar-
TiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 
10/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806355
Portaria: 3302/2022 objetivo: realizar atividades administrativas e 
atendimento aos produtores rurais na unidade da adEPará no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 5861748/ JaKScEliNa GoMES Mar-
TiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 13/05/2022 a 
15/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806390
Portaria: 3297/2022 objetivo: realizar fiscalização de móvel em evento 
agropecuário em cruzeiro do Sul - itupiranga o 77º leilão comercial de cru-
zeiro do Sul.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Ma-
raBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fEr-
NaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 28/05/2022 a 
30/05/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806391
Portaria: 3298/2022 objetivo: realizar vacinação contra aftosa no mu-
nicípio. Vila Santa Fé e Região, a presente vila fica localizada a 130 km de 
Marabá, estrada de chão, e devido as chuvas está difícil de chegar, sendo 
necessário pernoitar na vila, durante a realização da atividade e o final de 
semana será utilizado para retorno a sede do município de Marabá.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aU-
Xiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 16/05/2022 a 20/05/2022. ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806396
Portaria: 3303/2022 objetivo: realizar vacinação assistida em 05 pro-
priedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaPUcaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 5868203/ Joao 
cUSTodio dE liMa (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 20/05/2022 a 
22/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806398
Portaria: 3301/2022 objetivo: Participar da avaliação de Estágio Proba-
tório.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BaNNacH/Pa 
destino: XiNGUara/Pa Servidor: 6403191/ PaUlo cÉSar PErEira oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 24/05/2022 a 
24/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806388
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Portaria: 3296/2022 objetivo: realizar fiscalização de móvel em even-
to agropecuário em cruzeiro do Sul - itupiranga o 77º leilão comercial 
de cruzeiro do Sul. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54186801/ SErGio 
lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 28/05/2022 a 
30/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806381
Portaria: 3300/2022 objetivo: acompanhar a construção de 01(uma) casa 
de farinha durante o festival Junino com ênfase em farinha de Mandioca 
na cidade de Bragança/Pa e vistoriar 02 (dois) empreendimentos agrícolas 
no municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: BraGaNÇa, TracUaTEUa/Pa Servidor: 05861497/ HaMilToN 
alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 30/05/2022 a 
02/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806383
Portaria: 3294/2022 objetivo: conduzir veículo para manutenção pre-
ventiva.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iriTUia/
Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 54186853/ MaUricio liMa MEdEiroS 
(TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 01/06/2022 a 02/06/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806370
Portaria: 3293/2022 objetivo: dar apoio nos atendimentos no escritório de 
Novo repartimento durante o período de campanha de vacinação contra febre 
aftosa etapa maio de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 6400175/ rE-
GiNaldo NoNaTo loBaTo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
23/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806367
Portaria: 3290/2022 Objetivo: Realizar as devidas diligências e notifi-
cações formais a algumas pessoas citadas nos autos do Processo de nº. 
2020/1060053.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57222899/ aNdrE lUiZ Bi-
ZErra (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 
10/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806357
Portaria: 3295/2022 objetivo: acompanhar a auditoria do Ministério da agricul-
tura na área de defesa animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 58827533/ 
GraZiEla SoarES dE oliVEira cErViNSKi (GErENTE) / 2,5 diáriaS / 
31/05/2022 a 02/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806373
Portaria: 3322/2022 objetivo: dar apoio no atendimento itinerante aos 
produtores da região do Pa TUErÊ ii, Vila PiSTa da ciEX, para compro-
vações de vacinas durante a campanha de vacinação contra febre aftosa 
da etapa maio/2022 no município. considerando que esta ação vem sendo 
realizada durante as etapas de vacinação contra febre aftosa há vários anos, 
levando em consideração o custo benefício pois a ação facilita o acesso do 
produtor ao atendimento, fazendo com que o município se mantenha com 
o índice de vacinação dentro do percentual esperado e que a não realização 
da ação acarretaria em um índice maior de inadimplência, levando em con-
ta a extensão territorial do município bem como as dificuldades de acesso, 
faz-se necessária a ida e a permanência da servidora no local durante todo 
o período da ação, justificando assim o pedido de diárias dentro do municí-
pio de lotação.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223363/ 
VaNESSa SoUZa MacEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
23/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806469
Portaria: 3306/2022 Objetivo: Realizar notificação de vacinação compulsória 
de raiva nas propriedades rurais, no entorno de foco positivo de raiva, no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57223656/ Jo-
SiclEi cUNHa dE oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diá-
riaS / 16/05/2022 a 21/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806437
Portaria: 3312/2022 objetivo: Ministrar palestra sobre cadastramen-
to de abelhas em evento aPiPara no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PriMaVEra/Pa Servi-
dor: 57223306/ rÔMUlo alBUQUErQUE BaTiSTa dE liMa (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 19/05/2022 a 22/05/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806438
Portaria: 3307/2022 objetivo: realizar entrada e saída de animais do 
evento agropecuária, 10º mega leilão.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: rEdENÇÃo/Pa 
Servidor: 55586141/ diENY fErrEira da TriNdadE (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 04/06/2022 a 06/06/2022. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806445
Portaria: 3314/2022 objetivo: realizar vacinação assistida contra febre 
aftosa em propriedades nos municípios. observamos que o tempo de des-
locamento da sede do município (escritório da ulsa) até as propriedades 

é superior a 6 horas. o acesso às propriedades de placas é viável por 
Belterra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElTEr-
ra/Pa destino: BElTErra, PlacaS/Pa Servidor: 54197888/ EdiValdo 
coSTa colaÇo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
23/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806446
Portaria: 3315/2022 objetivo: realizar vacinação contra aftosa no mu-
nicípio. Vila Santa Fé e Região, a presente vila fica localizada a 130 km de 
Marabá, estrada de chão, e devido as chuvas está difícil de chegar, sendo 
necessário pernoitar na vila, durante a realização da atividade e o final 
de semana será utilizado para retorno a sede do município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá 
/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE 
caMPo) / 4,5 diáriaS / 23/05/2022 a 27/05/2022. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806448
Portaria: 3304/2022 objetivo: Prestar apoio ao Gerente regional em 
atividade de supervisão dos escritórios e na emissão das avaliações de 
desempenho referente ao ano de 2021, dos servidores da UlSa de Brasil 
Novo, Medicilândia e Uruará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: alTaMira/Pa destino: BraSil NoVo,MEdicilÂNdia,UrUará/Pa 
Servidor: 55588179/ aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 06/06/2022 a 08/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 806423
Portaria: 3299/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e va-
cinação assistida em propriedades rurais. As propriedades ficam em es-
tradas vicinais que estão em péssimo estado de conservação.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUMÃ/Pa destino: TUcUMÃ/
Pa Servidor: 57223557/ darilSoN doS SaNToS SaNToS (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 24/05/2022 a 25/05/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806401
Portaria: 3310/2022 objetivo: dar apoio na realização de atividades de 
vacinação assistida e fiscalizada em propriedades no Município.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 57212212/ HElEN criSTiNa 
cUNHa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
30/05/2022 a 01/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806411
Portaria: 3308/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e vaci-
nação assistida em propriedades rurais consideradas de risco para febre af-
tosa e propriedades aleatória. Justifica-se o fim de semana por ser o tempo 
hábil para os produtores. Justifica-se a solicitação para o mesmo local, con-
siderando-se a distância das propriedades rurais e as péssimas condições 
de trafegabilidade. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ViSEU/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57222907/ JoSÉ cÉSar daS cHa-
GaS MoNTEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 
28/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806408
Portaria: 3309/2022 Objetivo: Dar apoio logístico à fiscalização em con-
junto com Ministério Público federal na regional altamira nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: rEdENÇÃo, TUcUMÃ, XiNGUara/Pa Servidor: 54195807/ roBEr-
To BorGES fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 
25/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806409
Portaria: 3311/2022 objetivo: realizar supervisão técnica e administra-
tiva nas UVls.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Pa-
raGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará, iPiXUNa do Pará, MÃE do 
rio, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/ JoSiNo filHo GoMES doS 
SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 13/06/2022 a 17/06/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806419
Portaria: 3305/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e va-
cinação assistida em propriedades rurais. As propriedades ficam em es-
tradas vicinais que estão em péssimo estado de conservação, sendo pre-
judicadas ainda mais pelo período chuvoso,o que prolonga o tempo da 
atividade(cerca de 12 a 14 horas).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: TUcUMÃ/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 57215435/ 
faBiaNa PoSSaTo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diáriaS / 
26/05/2022 a 27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806427
Portaria: 3313/2022 objetivo: realizar Vacinações assistidas e/ou fis-
calizadas no Pa rio Bandeira, Pa Bom futuro e Pa Montes Belos referente i 
etapa de Vacinação contra febre aftosa maio de 2022.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Ser-
vidor: 55586097/ lUiS alBErTo SoUSa TorrES (TÉcNico aGrÍcola) / 
5,5 diáriaS / 26/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 806440
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Portaria: 3317/2022 objetivo: realizar Vacinação assistida e fiscalizada 
em propriedades de maior risco, na região da Pa-BradESco (segue em ane-
xo lista das propriedades a serem realizadas as vacinações), no município. 
Para retorno e Tais propriedades são localizadas em regiões extremamente 
distantes da Ulsa de conceição do araguaia e em áreas de difícil acesso.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa Servidor: 6045674/ fEli-
PE NoroNHa BraZ/ (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2022 a 
28/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806483
Portaria: 3323/2022 objetivo: Participar do i Encontro Setorial do 
agronegócio, no polo rio capim – Paragominas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 54185728/ Maria alicE alVES THoMaZ liSBoa (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 31/05/2022 a 03/06/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 806485
Portaria: 3318/2022 objetivo: fiscalização em revendas agropecuá-
rias no município de curionópolis com acompanhamento de estoque de 
vacinas e medicamentos e verificação dos lançamentos no sistema.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa 
destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 54181820/ NiVEa PaUla aSSUN-
cao ZaNdoNadi (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 30/05/2022 a 
31/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806490
Portaria: 3319/2022 objetivo: realizar Vacinação assistida e agulha 
oficial da campanha de vacinação contra febre aftosa maio/2022. Justifi-
ca-se as diárias para o município de origem devido a propriedades serem 
de longas distancias, necessitando pernoite no local.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PorTo dE MoZ/Pa destino: Por-
To dE MoZ/Pa Servidor: 55588412 / THallEZ SalViaNo carNEiro Pi-
NHEiro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 23/05/2022 a 
27/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 806497
COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A PAPELETA 
Nº 48860/2022, PORTARIA Nº 3043/2022 DE 20/05/2022

Portaria: 3316/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade ru-
ral que apresenta inconformidade no sistema de integração agropecuário 
SiaPEc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETE-
TUBa/Pa destino: NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 5906865/ GUSTaVo 
HUMBErTo SoUZa do aMaral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
15,0 diáriaS / 23/05/2022 a 06/06/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 806478
Portaria: 3324/2022 objetivo: conduzir os servidores que irão com o 
objetivo de realizar uma ação de supervisão e inspeção em estabelecimen-
tos processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBaE-
TETUBa, acará, MoJU, TailÂNdia/Pa Servidor: 57223235/ HEroNd dE 
SoUZa PoNTES (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS / 23/05/2022 a 27/05/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 806494
PORTARIA Nº 3.331/2022 - ADEPARÁ, 31 DE MAIO DE 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
Torna sem efeito a Portaria nº 3.280/2022 – adEPará, de 30 de Maio de 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.988 de 31 de Maio de 
2022, que nomeou PaUlo SErGio cUNHa MoraES, para cargo de diretor 
administrativo financeiro, GEP- daS.011.5.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral - adEPará

PORTARIA Nº 3.332/2022 - ADEPARÁ, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
EXoNErar, TaTiaNE ViaNNa da SilVa, Matricula nº 5891012, do cargo 
de Procurador-chefe, GEP- daS.011.4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

PORTARIA Nº 3.333/2022 - ADEPARÁ, 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
NoMEar, TaTiaNE ViaNNa da SilVa, Matricula nº 5891012, para cargo de 
diretor administrativo financeiro, GEP- daS.011.5.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral - adEPará

Protocolo: 807089

..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA
.

ERRATA DE PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO
Portaria: 0045/2022, Publicada no doE nº 34.982 de 25.05.2022
Onde se lê: Quinquênio: 29/10/2013 a 28/10/2018
Leia-se: Quinquênio: 30/10/2013 a 29/10/2018

Protocolo: 807003
ERRATA DE PUBLICAÇÃO: ONDE SE LÊ Prod. aTiV.578711,  
LÊ-SE Prod. aTiV.578704,  PorTaria 39/2022 – ProTocolo – 800891,  
PUBlicada No diário oficial Nº 34.976, PaGiNa-51- SEXTa-fEira, 20 
dE Mao dE 2022.

Protocolo: 806989

CONTRATO
.

CONTRATO: Nº: 018/2022
data de assinatura: 30/05/2022
Vigência: 30/05/2022 à 29/05/2023
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de diver-
sos materiais de consumo (materiais gráficos expediente e informática), 
conforme especificações relacionadas ao LOTE 04 do edital do Pregão Ele-
trônico nº 008/2021, para atender as necessidades da EMaTEr-Pa.
dotação orçamentária:
Programa: 1491 – aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra
P.i/ação: 2070008711c – forTalEciMENTo daS UNidadES dE aTEr
fonte de recursos: 0660006935 – TraNSfErÊNcia dE coNVÊNio
Elemento de despesa: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
MUNiciPio: MariTUBa
Valor Global: r$ 17.205,00 (dezessete Mil duzentos e cinco reais)
contratada: Empresa TaKESHi EQUiPaMENToS diGiTaiS EirEli-EPP
Endereço: avenida João Paulo ii, nº 1206, Belém-Pa, cEP: 66.095-493
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 806550

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 038/2022;BENEficiá-
rio:MarcElo rEiS SilVa;MaTrÍcUla:57174816;fUNÇÃo:EXT rUral 
ii;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS coM MaNUTENÇÃo E rEcUPEra-
ÇÃo dE VEÍcUloS, HaJa ViSTa, NÃo HaVEr coBErTUra PElo coNTra-
To EMaTEr-Pa/ProSPEra, Para rEaliZaÇÃo doS SErViÇoS No MUNi-
cÍPio dE NoVo ProGrESSo;MUNicÍPio:NoVo ProGrESSo;ProGraMa: 
1491 ;ProJETo aTiVidadE :8711-c;foNTE:0661;ElEMENTo dE dESPE-
Sa:339030=r$-3.960,00 ;PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo 
da ordEM BaNcária; coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo 
daS dESPESaS;ordENador dE dESPESaS :roSiVal PoSSidÔNio do 
NaSciMENTo.

Protocolo: 806493

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIA Nº090/2022;BENEficiário:JorGE daVid 
PENHa GiBSoN;MaTrÍcUla :3175014;fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJETi-
Vo:ParTiciPar do XiV-coNfaSEr-coNGrESSo NacioNal doS TraBa-
lHadorES da aSSiSTÊNcia TÉcNica EXTENSÃo rUral E do SErViÇo 
PÚBlico aGrÍcola do BraSil;Nº dE diáriaS:5 (ciNco) ;PErÍodo:11 
À 16.06.2022:dESTiNo :BraSÍlia-df; ordENador dE dESPESaS:roSi-
Val PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 806439

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº0284/2022 – 27.05.2022, PUBLICADA 
NO DOE 34.987 DE 30.05.2022, QUE

dESiGNoU, a contar de 01/06/2022, o Extensionista rural ii-arNaldo 
dE MEllo HENriQUES JUNior - Matricula nº 5036291/1 para exercer a 
Função gratificada de chefe do Escritório Local de Capanema/Regional de 
capanema.

Protocolo: 806395
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de áGUa 
MiNEral NaTUral (caixa c/ 48 copos c/ 200ml), para as unidades SEMaS 
situadas na região Metropolitana de Belém.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 01.06.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 13/06/2022 às 10:00h (horário de Brasília)
Belém, 01 de junho de 2022.
Talita Maria carmona dos Santos Estácio
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 806645

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO Nº 027/2022
PROCESSO PAE N° 2021/338896 - SEMAS/PA

considerando a substituição de dotação orçamentária informada pelo setor 
financeiro relacionada ao Processo PAE nº 2021/338896, referente ao Con-
trato nº 117/2021, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE e a empresa EMPrESa dE TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cujo 
objeto é a prestação de Implantação de links de fibra ótica em unidades da 
SEMaS (casa Bela e Galpão Getran) e remanejamento do link de Marabá, 
Internet através do Link de Comunicação de Dados do Estado do Pará (fi-
bra ótica), licença do Business intelligence Web, Bloco de endereço iP/23 
e licenças de uso de sistemas globais para atender as necessidades desta 
SEMaS/Pa, a dotação orçamentária passa a ser nos seguintes termos, con-
forme despacho exarado nos autos do Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278238; foNTE: 0116002877 – fEMa; ElEMENTo: 339140; PlaNo iN-
TErNo: 4120008238c; aÇÃo: 233404.
Belém, 27 de maio de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 806512
APOSTILAMENTO Nº 028/2022

PROCESSO PAE N° 2021/441621 - SEMAS/PA
considerando a substituição de dotação orçamentária informada pelo se-
tor financeiro relacionadas ao Processo PAE nº 2021/441621, referente 
ao contrato nº 096/2021, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE e a empresa EB cardoSo EirE-
LI, cujo objeto do presente contrato tem por finalidade a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados de auxiliar de 
limpeza, encarregado, copeira, lavador de veículos, jardineiro, recepcionis-
ta e carregador, para atender as necessidades desta SEMaS/Pa, a dotação 
orçamentária passa a ser nos seguintes termos, conforme despacho exa-
rado nos autos do Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0316006360 – SUPEráViT fEMa; ElEMENTo: 339037; 
PlaNo iNTErNo: 4120008338c; aÇÃo: 213477
Belém, 27 de maio de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 806519
APOSTILAMENTO Nº 026/2022

PROCESSO PAE N° 2020/476890 - SEMAS/PA
considerando a substituição de dotação orçamentária, informada pelo se-
tor financeiro relacionada ao Processo PaE nº 2020/476890, referente ao 
Termo aditivo 04/2021, contrato nº 75/2018, celebrado entre a SEcrE-
Taria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE e a em-
presa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, cujo objeto 
a prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica pela 
concessionária, desde a captação até as ligações prediais de funcionamen-
to das unidades consumidoras da SEMaS/Pa ou seja, SEMaS SEdE; SEMaS 
PEUT E SEMAS CIMAM, conforme quantidade e localidades especificadas, e 
aquilo que não conflitar com os contratos regulados pela agência Nacional 
de Energia Elétrica –aNEEl, a dotação orçamentária passa a ser nos se-
guintes termos, conforme despacho exarado nos autos do Processo.
doTaÇÃo orÇaMENTária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116002156 – fEMa; ElEMENTo: 339039; PlaNo iN-
TErNo: 4120008338c; aÇÃo: 246207
Belém, 27 de maio de 2022.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 806500

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 0959/2022 - GAB/SEMAS 16 DE MAIO DE 2022.
objetivo: Visita técnica com vistas a subsidiar o acompanhamento dos 
itens referentes ao Tac HYdro alunorte bem como visualização dos de-
pósitos de resíduos sólidos em empreendimentos, constantes no processo 
de licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 14/06 a 15/06/2022 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES – (coordenador)
- 5109558/2 - Mario SErGio doS SaNToS NaSciMENTo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5965848/1 - MicHElE dE oliVEira BEriNo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5908081/3 - WladiMir rafaEl dE MaToS laMarao - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sa MEdEiroS - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 799080
PORTARIA Nº 1059/2022 - GAB/SEMAS 25 DE MAIO DE 2022.

objetivo: realizarem vistoria técnica em empreendimento localizado no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: abaetetuba/Pa
Período: 09/06 a 10/06/2022 – 01 e ½ diaria
Servidores:
- 5963607/1 - aNdrEW WallacE PalHETa VarEla - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5141818/1 - caSSilda do Socorro diaS dE MoraES - (Engenheiro Químico)
- 5938582/1 - lEoNaN dE SoUZa BraGa – (assessor Especial)
- 5963826/1 - lETicia doS SaNToS coSTa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5963780/1 - KarliNE alVES HolaNda SalES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES - (coordenador)
- 57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sa MEdEiroS - (Motorista)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarE cardoSo PalHETa -(Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 804460
PORTARIA Nº 1062/2022 - GAB/SEMAS 26 DE MAIO DE 2022.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental a fim de dar continuidade 
no atendimento das demandas do Ministério Público federal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:Belém/Pa
destino:Bujarú /Pa
Período: 26/05 a 27/05/2022 – 01 e ½ diária.
Servidor:
-57234782/1 - EliNEUZa faria da SilVa - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sá MEdEiroS - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 804556
PORTARIA Nº 1073/2022 - GAB/SEMAS 30 DE MAIO DE 2022.

objetivo: Participação na mesa de abertura do i concerto ambiental no 
município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa
Período: 02/06 a 03/06/2022 – 01 e ½ diária.
Servidor:
-5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão E reg. ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 805779

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº1022 /2022 - DGAF/GAB/SEMAS, 20/05/2022
coNcEdEr 11(onze) dias das férias regulamentares, a servidora MarcoS 
fEliPE MacEdo cardoSo matricula 57175881/ 1, ocupante do cargo de 
assistente de infra-Estrutura , lotado na diretoria de Gestão administração 
e financeira, no período de 04/07/2022 a 14/07/2022, referente exercício 
2020/2021, interrompidas através da portaria nº1669/2021–dGaf/GaB/
SEMaS, publicada no doE nº 34.722 de 04/10/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 807074
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 335 DE 30 DE MAIO DE 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor crisomar raimundo da Silva lobato, 
matrícula nº 3253570, no período de 01 a 02/06/2022, com destino a 
abaetetuba-Pa. objetivo: Participação da iii conferência Municipal de Meio 
ambiente com o Tema ordenamento Territorial. as despesas de viagem 
serão de responsabilidade do coNSEMMa / SEMEia / abaetetuba.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

Protocolo: 806734

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº. 336 DE 30 DE MAIO DE 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: Jocilete de almeida ribeiro – 57175480 – Gerente
PTrES: 798780
fonte: 0101
Elemento: 33.90.30.. r$ 500,00 (Quinhentos reais)
Elemento: 33.90.36.. r$ 435,00 (Quatrocentos e trinta e cinco reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 87,00 (oitenta e sete reais)
ação: 241921
ação: 250502
ação: 222437
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

Protocolo: 806733

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 272 DE 05 DE MAIO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/506616 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades administrativas de gestão e dar apoio técnico 
administrativo à fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da 
região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 09 a 28/05/2022 - 19,5 (dezenove e meia) diárias
Servidor: leonel Silva Sousa – 9018 – Técnico em Saneamento ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº 275 DE 06 DE MAIO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/506627 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades administrativas inerentes à gestão e dar 
apoio nas atividades de fiscalização ambiental nos municípios de abran-
gência da região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí.
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 15 a 28/05/2022 - 13,5 (treze e meia) diárias
Servidor: Mário carlos Penna Mourão Júnior – 716340 – assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº 276 DE 06 DE MAIO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/506644 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades administrativas de gestão, fiscalização e 
apoio técnico administrativo.
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 08 a 29/05/2022 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: Jossandra carvalho da rocha Pinheiro – 55585772 – Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº 277 DE 06 DE MAIO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/506843 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades administrativas de gestão e dar apoio técnico 
administrativo à fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da 
região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 16 a 28/05/2022 - 12,5 (doze e meia) diárias
Servidor: Josiane amanda Miranda raposo – 5934577 – Técnico em Ges-
tão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº 281 DE 06 DE MAIO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/521425 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 09 a 28/05/2022 - 19,5 (dezenove e meia) diárias
Servidor: cB PM felipe Moacir oliveira Sidônio – 57232846
cB luiz diego de oliveira Pinheiro – 572328951
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº 288 DE 10 DE MAIO DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/531185 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 16 a 28/05/2022 - 12,5 (doze e meia) diárias
Servidor: 2° SGT PM José do carmo da costa e Silva – 53745021
3° SGT PM antenôr Pompeu lima – 57569952
3° SGT PM francisco Edilberto Martins de oliveira – 541943821
3° SGT PM Jeane Mara da Silva Moreira – 541955911
cB PM Josué Vilaça de azevedo – 57193466
cB PM assvan lopes aiache – 58958591
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

PORTARIA Nº. 333 DE 27 DE MAIO DE 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de São Geraldo do araguaia-Pa, de 08 a 13/06/2022:

Servidor Objetivo
Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de 

almeida, matrícula nº 5615003, ocupante do 
cargo de diretor.

Participar de palestras de Educação ambiental voltadas para a preserva-
ção de fauna e flora das Unidades de conservação durante o festejo 

do divino no PESaM.
Jefferson de Oliveira Medeiros, matrícula nº 

5953395, cargo de Motorista
Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 

institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/642478 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

PORTARIA Nº. 337 DE 30 DE MAIO DE 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Belterra-Pa, de 30/05 a 03/06/2022:

Servidor Objetivo

carla regina Sousa Tavares, matrícula nº 
57209466, ocupante do cargo de assistente 

administrativo.

Monitoramento das propriedades atendidas pelo ProSaf no município 
de Belterra.

Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 
5957611, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

Peterson Silva de Sousa, matrícula nº 5953423, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão 

ambiental.

Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 
54187118, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/585880 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

Protocolo: 806732
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SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 849/2022 – CCC/GAB.SAGA/SEGUP
Belém/PA, 30 de Maio de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Fiscais, designados para acompanhar e fis-
calizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela PorTaria N° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro 
de 2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração dos contratos nº 088/2022 - SEGUP/Pa, 
celebrado com a empresa a l PaES BoUlHoSa; nº 089/2022 - SEGUP/
Pa, celebrado com a empresa laUra Maria rodriGUES araÚJo; e nº 
90/2022 - SEGUP/Pa, celebrado com a empresa Go VENdaS ElETro-
NicaS EirEli, decorrem do Pregão Eletrônico n° 010/2022–SEGUP/Pa, 
oriundo do Processo Eletrônico 2022/159909 cujo objeto é a contratação 
de empresa para fornecimento de Eletrodomésticos, para atender as de-
mandas da Secretaria de Segurança Pública e defesa Social.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução dos contratos n° 088/2022 - SEGUP/Pa, n° 089/2022 - 
SEGUP/Pa, n° 090/2022 - SEGUP/Pa:
- iGo coSTa PEcK, Matrícula: 5950402, como fiscal Titular.
- lariSSa coElHo BiTTENcoUrT, Matrícula: 5897766/3, como fiscal 
Substituto.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 806637

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA N° 857/2022/CRH-SAGA
Belém, 30 de maio de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n° 2022/634040.
rESolVE: conceder ao servidor JoSE lUiZ carrEra dE liMa Mf: 
2009951/1, assistente de informática, 30(trinta) dias de licença Prê-
mio, referente ao triênio de 2005/2008, a ser usufruída no período de 
30.06.2022 a 29.07.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 806598

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 854/2022-SAGA 
Belém 30 de maio de 2022
coNSidEraNdo: Processo n° 2022/642435 e Oficio n° 140/2022 DSO/
SEad, de 30.05.2022 e laudo médico: 89872/SEPlad da servidora fraN-
ciSca daS GraÇaS BaHia dE SoUSa.
r E S o l V E:
Prorrogar por 90 (noventa) dias a lincença Saúde da servidora fraNciSca 
daS GraÇaS BaHia dE SoUSa, Mf: 3155641, assistente administrativo, 
no período de 02.04.2022 a 30.06.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 806635

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 861/2022-SAGA 
Belém, 31 de maio de 2022
coNSidEraNdo: PorTaria Nº851/2022-SaGa de 27.05.2022, publicada 
no doE nº 34.988 de 31.05.2022, que concedeu férias ao servidor HErMÍ-
Nio GUilHErME MarQUES calViNHo, coordenador de recursos logísti-
cos, Mf 5827671/2, no período de 18.07 a 16.08.2022.
coNSidEraNdo: Processo: 2022/662857
r E S o l V E: designar a servidora lariSSa coElHo BiTTENcoUrT , 
Gerente de Treinamento e desenvolvimento, 5897766/4, para responder 
pelo cargo de coordenador de recursos logísticos, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 806721

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DOE N° 34.987 DE 30/05/2022 – Pro-
tocolo nº 805679
Onde lê-se: no valor global de r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Leia-se: no valor global de  r$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)

Protocolo: 806925
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 816/2022 - CCC/GAB.
SAGA/SEGUP.
Publicado no doE Nº 34.983, do dia 26/05/2022 - Protocolo nº 804194.
Onde se lê: caTTiaNE arroYo VaScoNcEllo, Matrícula funcional 
n° 5964107, fiscal Suplente.
Leia-se: caTTiaNE arroYo VaScoNcElloS, Matrícula funcional 
n° 5964107, fiscal Suplente.

Protocolo: 806805

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2022 - SEGUP/PA
Processo Eletrônico nº 2022/517520
Exercício: 2022
origem: Termo de inexigibilidade n° 116/2022 - SEGUP/Pa.
objeto: Participação de 02 (dois) servidores desta Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social - SEGUP/Pa ao curso de ‘’Plataforma + 
Brasil completo’’, com carga horária de 40 (quarenta) horas, a ser reali-
zado no período de 20 à 24 de junho de 2022, cuja finalidade consiste em 
qualificar e capacitar os servidores pertencentes à esta Secretaria para o 
desenvolvimento de suas funções.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 301/2022-coNJUr
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 à 30/08/2022
Valor global: r$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
Programação orçamentaria: 21.101.106.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública / Natureza: 339039 / fonte: 0101 / ação: 
233695 / Pi: 105008832c.
contratada: iNoVE TrEiNaMENTo lTda
cNPJ: 24.091.611/0001-50
Endereço: Setor de autarquias Sul, Quadra 4, Bloco a, Sala 915/916, Edifí-
cio Victoria Office Tower, Asa Sul, Brasília - DF. CEP n: 70.070-938.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 806626
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2022-SEGUP/PA
Processo: 2022/586313
Exercício: 2022
origem: Este contrato decorre do Termo de inexigibilidade nº 115/2022-SE-
GUP/Pa.
objeto: o presente contrato tem como objeto a participação a 01 (um) 
servidor desta Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social - 
SEGUP/Pa ao SEMiNário dE EXcElÊNcia EM coNTrolE iNTErNo E aU-
diToria GoVErNaMENTal, a ser realizado no período de 06 e 07 de junho 
de 2022, em Goiânia, com carga horária de 16 horas/aula, cuja finalidade 
consiste em qualificar e capacitar o servidor pertencente a esta Secretaria 
para o desenvolvimento de suas funções.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 313/2022-coNJUr
data da assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 à 30/08/2022
Valor Global: r$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).
Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; Natureza: 339039; fonte: 0101; ação: 
233695; Pi: 105008832c.
contratada: EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda
cNPJ: 28.855.539/0001-16
Endereço: av. Portugal, n°1148, Sala c 2501 – Edifício Órion Business, 
Setor Marista, Goiânia Go
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 806630
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CONTRATO Nº 006/2022 - SEGUP/FESPDS/PA
Processo Eletrônico nº 2022/102472
Exercício: 2022
origem: Edital do Pregão Eletrônico n° 008/2021 - SEGUP/fESPdS/Pa.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de assistência psicológica, com disponibilização de mão de 
obra, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 123/2022-coNJUr
data de assinatura: 30/05/2022
Vigência: 30/05/2022 à 29/05/2023
Valor global: r$ 969.513,87 (novecentos e sessenta e nove mil, quinhen-
tos e treze reais e oitenta e sete centavos).
Programação orçamentaria: fonte: 0177 (Tesouro), 0377 (recurso Próprio 
- Superávit), Programa de Trabalho: 06181150289400000, Natureza de 
despesa: 339039/449052.
contratada: drr SErViÇoS dE SaÚdE EirEli - EPP
cNPJ: 26.352.950/0001-79
Endereço: av. almirante Barroso, n° 952, Sala 01, Bairro do Marco - Be-
lém/Pa, cEP n°: 66093031
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 806633
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 - SEGUP/PA
Processo Eletrônico nº 2022/103184
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 013/2022 - SEGUP/Pa.
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa, 
iNSTalaÇÃo E dESiNSTalaÇÃo dE aParElHoS dE ar coNdicioNado, 
para atender as necessidades da Secretaria de Segurança Pública e defesa 
Social, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 184/2022-coNJUr
data de assinatura: 25/05/2022
Vigência: 25/05/2022 à 24/05/2023
Valor global: r$ 155.549,95 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e 
quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
Programação orçamentaria: 21.101.06.122.1297.8338 – operacionaliza-
ção das ações administrativas; fonte: 0101 e 0301; Natureza: 339039.
contratada: coNSTrUÇÕES E iNSTalaÇÕES ElÉTricaS, MEcaNicaS E 
HidraUlicaS lTda
cNPJ:17.947.832/0001-12
Endereço: rua dos Navegantes, nº 31, almir Gabriel, MariTUBa/Pa, cEP: 
67200-000.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 806777

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando o que dispõe a lei no 
7.584/2011, alterada pela lei nº 8906/2019, em combinação especial com 
resolução nº 433/coNSEP, homologada pelo decreto nº 2.132, de 20 de 
janeiro de 2022, que autoriza a abertura de comissão Técnica encarregada 
de coordenar o processo eleitoral no âmbito do coNSEP, e pela resolução 
nº 438/coNSEP/2022, de 03 de março de 2022, republicado no DOE 
N° 34.942 de 25 de maio de 2022, § 2º - a comissão Técnica encar-
regada de dirigir os trabalhos para Eleição do(a) ouvidor(a) do SiEdS, 
com mandato no primeiro biênio governamental 2023/2024, início previsto 
para janeiro/2023, na forma do regulamento Processo Eleitoral, disposto 
no anexo da resolução nº 270/coNSEP, de 01/06/2015, homologada pelo 
decreto nº 1.364, de 01/09/2015, terá a seguinte composição: da coMiS-
SÃo: Presidente - defensor Público João Paulo carneiro Gonçalves ledo, 
defensora Pública Mônica Palheta furtado Belém dias - Suplente - defen-
soria Pública Estadual; Membros: advª andré Silva Tocantins - Titular, advª 
José Braz Mello lima - Suplente - ordem dos advogados do Brasil - Seção 
Pará, adm. inocêncio renato Gasparin - Titular - Secretaria de Estado do 
Trabalho Emprego e renda. da coNVocaÇÃo: as Entidades da Sociedade 
civil, constituídas na forma prevista nos arts. 1º e 3º, da lei no 9.790, de 
23/03/1999 e art. 2º, da lei no 13.019, de 31/06/2014, com atuação no 
Estado do Pará, para se inscreverem e participarem do Processo Eleito-
ral para Escolha do ouvidor(a) do Sistema Estadual de Segurança Pública 
e defesa Social-SiEdS, para o biênio 2023/2024, conforme dispõem as 
normas previstas no regulamento e em conformidade com as disposições 
previstas no presente Edital de convocação e anexo, sob a coordenação 
da comissão Técnica; da iNScriÇÃo: 23 de maio de 2022 a 07 de junho 
de 2022, para participarem do presente processo, as entidades devem ins-
creverem-se nesse período, no horário de 08 às 14 horas; da ElEiÇÃo 
do(a) ouvidor(a) do SiEdS, ocorrerá no dia 29 de junho de 2022, com 
primeira chamada às 09h, antecedida da arguição dos(as) candidatos(as), 
em Sessão Extraordinária e Pública do conselho Estadual de Segurança 
Pública, a ser realizada no Plenário Paulo celso Pinheiro Sette câmara do 
coNSEP, localizado na rua arcipreste Manoel Teodoro, no 305, bairro de 
Batista campos, nesta cidade de Belém/Pa, o(a) as entidades e os can-
didato(a) que preencherem os requisitos e obtiver os votos exigíveis e 
previstos no regulamento, aprovado pela resolução nº 270/coNSEP, de 
01/06/2015; do MaNdaTo do(a) eleito(a) exercerá mandato no biênio 
2023/2024. da PoSSE ocorrerá na primeira sessão do colegiado em 2023.
Gabinete do Presidente do coNSEP, em Belém/Pa, 23 de maio de 2022.
UalaME fialHo MacHado

Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
doE - 34.978, dE 23/05/2022
Republicado por conter divergência de data na primeira folha , onde 
lia-se da iNScriÇÃo: 23 de maio de 2022 a 10 de junho de 2022. LEIA-
SE da iNScriÇÃo: 23 de maio de 2022 a 07 de junho de 2022.
NÃo HaVENdo diVErGENcia No TEXTo aNEXo.
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ANEXO
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. o presente processo será regido pelo Edital de convocação e o pre-
sente anexo, tendo por diretriz o regulamento do Processo Eleitoral para 
Escolha do ouvidor do SiEdS, aprovado pela resolução nº 270/coNSEP, 
de 01/06/2015, homologada pelo decreto nº 1364, de 01/09/2015 (doE 
nº 32.963, de 02/09/2015);
1.2. as Entidades da Sociedade civil não poderão alegar sob hipótese al-
guma, o desconhecimento do regulamento referenciado no item 1.1, do 
Edital de convocação e deste.
1. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL.
2.1. 23 de maio de 2022 a 07 de junho de 2022: Período que a comissão 
Técnica que alude a resolução nº 388/coNSEP, de 29/05/2020, homolo-
gada pelo decreto nº 915 de 21/07/2020, publicado no doE nº 34.289 de 
22/07/2020, encontra-se em condições de receber documentos obrigató-
rios e exigíveis nos arts. 3º, 4º e 5º, do regulamento do Processo Eleitoral, 
resolução nº 270/2015-coNSEP, para escolha do ouvidor do SiEdS, com 
apresentação dos documentos da entidade e da pessoa indicada;
2.2. 08 a 10 de junho de 2022: a comissão Técnica terá para análise da 
documentação recebida das Entidades da Sociedade civil e do indicado, e 
se necessário, solicitará quaisquer complementações, emitindo o deferi-
mento e/ou indeferimento da habilitação do indicado.
2.3. 10 a 15 de junho de 2022: após a análise documental e publicação do 
resultado, será concedido o prazo de 04 (quatro), para eventual interposi-
ção de recurso, a ser protocolado no setor competente da SEGUP;
2.4. 20 a 22 de junho de 2022: a comissão Técnica no prazo de 03 (três) 
dias processará a análise dos recursos, proferindo sua decisão, que deverá 
ser comunicada aos interessados por endereçamento eletrônico;
2.5. os documentos exigíveis para habilitação no pleito eleitoral, deverão 
ser protocolados no setor competente da SEGUP, instalada no prédio da 
SEGUP, rua arcipreste Manoel Teodoro nº 305, bairro de Batista campos, 
em Belém do Pará, nos dias úteis e em horário compreendido das 09:00 
horas às 14:00 horas, que os encaminhará imediatamente à comissão 
Técnica;
2.6. as Entidades da Sociedade civil participantes do Processo Eleitoral 
serão informadas pela comissão Técnica, dos resultados relativos ao pro-
cesso de habilitação e da aprovação dos seus candidatos que participarão 
da arguição Pública, respectivamente.
1. DA INSCRIÇÃO
3.1. DAS ENTIDADES
as Entidades da Sociedade civil, devem providenciar sua habilitação junto 
a comissão Técnica, dentro do prazo estabelecido no Edital de convo-
cação, conforme os ditames abaixo, previsto no art. 4º da resolução nº 
270, homologada pelo decreto nº 1.364, de 01/09/2019 – 32.963, de 
09/09/2015:
3.1.1. Estar regulamente constituída e apresentando cópia do Estatuto em 
vigor, devidamente registrada em cartório de Títulos e documentos de 
Pessoa Jurídica;
3.1.2. apresentar cópia da ata de eleição da diretoria, dentro do período 
do mandato vigente;
3.1.3. apresentar ata da reunião que aprovou a indicação do candidato a 
ser inscrito no processo eleitoral para ouvidor do SiEdS, comprovando o 
vínculo do escolhido com a Entidade, e participante de seu quadro social 
pelo menos a dois (2) anos;
3.1.4. cópia do cartão de inscrição da entidade ou organização no cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – cNPJ;
3.1.5. Provar sua regularidade para com as fazendas federal (Secretaria 
da receita federal e Procuradoria-Geral da fazenda Nacional), Estadual 
e Municipal, do domicílio ou sede da entidade, ou outra equivalente, na 
forma da lei;
3.1.6. Provar regularidade relativa à Seguridade Social junto ao iNSS (cer-
tidão Negativa de Débitos - CND) e ao FGTS (Cerificado de Regularidade 
de Situação – crS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.
3.2 - DOS CANDIDATOS
São considerados exigências e requisitos para o candidato a ouvidor do 
SiEdS, conforme previsto no art. 5º da resolução nº 270, homologada 
pelo decreto nº 1.364, de 01/09/2019 – 32.963, de 09/09/2015:
3.2.1. Possuir formação de nível superior em qualquer área do conheci-
mento (art. 6º, do decreto nº 755, de 11/06/2013);
3.2.2. Ter exercido função ou cargo de gestão em período não inferior a 
dois (2) anos, na entidade que atualmente estiver vinculado;
3.2.3. Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgada;
3.2.4. Ter nacionalidade brasileira;
3.2.5. Estar em pleno exercício dos direitos políticos;
3.2.6. Possuir idade mínima de 35 anos;
3.2.7. Ser legalmente filiado a mais de dois (2) anos a entidade da socie-
dade civil indicada;
3.2.8. Não exercer ou ter exercido função/atividade operacional, enten-
da-se Policial Militar, Policial civil ou Guarda Penitenciário nos órgãos que 
compõem o SiEdS;
3.2.9. Não possuir parentesco até o 3º (terceiro) grau, ascendente, des-
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cendente ou colateral, com os atuais gestores dos órgãos que compõem 
o SiEdS;
3.2.10- do caNdidaTo a coNSElHEiro(a): cópia da cédula de identi-
dade;cópia do cPf; Titulo eleitoral com comprovante de votação; Quitação 
do serviço Militar (para pessoas do sexo masculino);declaração da enti-
dade que esta vinculado há mais de dois anos;atestados de antecedentes 
criminais; comprovante de residência;
1. DA ARGUIÇÃO PÚBLICA
4.1. a arguição Pública estabelecida no art. 7º, do regulamento do Processo 
Eleitoral para escolha do ouvidor do SiEdS, resolução nº 270/2015-coN-
SEP, realizar-se-á em Reunião Extraordinária, convocada para essa finali-
dade, programada para o dia 29 de junho de 2022, devendo ser proces-
sado o sorteio que definirá a ordem de apresentação dos candidatos no 
Plenário, sem a presença dos demais concorrentes;
4.2. Cada sessão extraordinária terá a apresentação dos candidatos; fican-
do estipulado um limite de até 03 (três) perguntas, no tempo de até um 
(01) minuto, por conselheiro, para cada candidato, tendo este no máximo 
05 (cinco) minutos para responder cada uma delas;
4.3. a arguição Pública deve versar sobre temas que envolvam o controle 
social, direitos humanos, segurança pública e defesa social, missão e ação 
da ouvidoria do SiEdS, cidadania, direitos das minorias e outras matérias 
correlatas;
4.4. concluída a arguição Pública dos candidatos indicados, o Plenário do 
colegiado será comunicado das formalidades do pleito eleitoral.
1. DA ELEIÇÃO
a ElEiÇÃo do(a) ouvidor(a) do SiEdS, ocorrerá no dia 29 de junho de 
2022, com primeira chamada às 09 horas, antecedida da arguição dos(as) 
candidatos(as), em Sessão Extraordinária e Pública do conselho Estadu-
al de Segurança Pública, a ser realizada no Plenário Paulo celso Pinheiro 
Sette câmara do coNSEP, localizado na rua arcipreste Manoel Teodoro, nº 
305, bairro de Batista campos, nesta cidade de Belém/Pa;
5.1. os candidatos/indicados, após a arguição, disputarão a eleição para 
ouvidor do SiEdS, sendo vencedor aquele que obtiver a maioria absoluta 
dos votos dos conselheiros do coNSEP, conforme dispõe o art. 8º, do 
anexo da resolução nº 270/coNSEP, de 01/06/2015, homologada pelo 
decreto nº 1.364, de 01/09/2015 (doE nº 32.963, de 02/09/2015);
5.2. caso não seja obtido por qualquer candidato, os votos favoráveis da 
maioria absoluta dos conselheiros, o Presidente do coNSEP autorizará a 
repetição da votação até o limite de duas (2) rodadas eleitorais e, manten-
do-se a indefinição do vencedor, suspenderá a sessão, convocando nova 
data para repetição do pleito, em até cinco (05) dias , em uma única coleta 
de votos. E ainda, não havendo novamente a obtenção dos votos exigíveis 
por qualquer dos candidatos disputantes, declarará encerrado o pleito, de-
cidindo pela edição e publicação do novo Edital de convocação, com nova 
data de realização do pleito, permanecendo inalteradas as demais normas;
5.3. concluído o processo eleitoral, o Presidente do coNSEP proclamará o 
vencedor eleito ouvidor/a do SiEdS, sendo proposto sua nomeação a ser 
enviada ao chefe do Poder Executivo Estadual.
1. MANDATO E POSSE
6.1. o mandato do eleito terá início em 01 de janeiro de 2023;
6.2. a Posse do/a eleito/a ocorrerá na primeira sessão do colegiado no ano 
de 2023, em reunião do coNSEP.
Gabinete do Presidente do coNSEP, em Belém/Pa, 23 de maio de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
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POLICIA MILITAR DO PARÁ
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.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 008/2022 – CPL/PMPA
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 
de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 
15 de janeiro de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de 
janeiro de 2020;
coNSidEraNdo a publicação da PorTaria Nº 004/2022 – cPl/PMPa, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 34.879, de 03/03/2022, designando 
comissão Especial de licitação, responsável pelos atos necessários ao pro-
cesso licitatório referente à concorrência Pública nº 001/2022/cPl/PMPa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, XVi, art. 45 e art. 51 da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993;
r E S o l V E:
art. 1º. Substituir o 1º TEN QoEPM rG 28404 MaNoEl GoMES da SilVa 
JÚNior, membro da comissão Especial de licitação, a qual está incumbi-
da pelos atos necessários ao processo licitatório referente à concorrência 
Pública nº 001/2022/cPl/PMPa, cujo objeto consiste na “contratação de 
empresa especializada no gerenciamento, operacionalização e execução 
de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital da 
Polícia Militar”, sob a égide da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela 
caP QoSPM rG 39723 GaBriEla loUrEiro da crUZ carValHo, para 
ocupar a mesma função.

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, pos-
suindo validade até a conclusão dos trabalhos licitatórios atinentes à referida 
concorrência Pública, revogando-se todas as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 806903
PORTARIA Nº 1688/2022 – DGP/SP/SCCMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei com-
plementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
2010/2022-corGEral-PMPa, de 27 de maio de 2022, que anexa a certi-
dão de Trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor Geral da 
PMPA, certifica que a Decisão Administrativa sobre o Recurso Hierárquico 
referente ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA 
Nº 002/2018 – corcPrM, transitou em julgado na administração pública 
militar em 26 de maio de 2022, com a publicação no aditamento ao Bole-
tim Geral nº 100, de 26 de maio de 2022, na qual foi coNHEcido E NEGa-
do ProViMENTo ao recurso Hierárquico interposto pelo cB PM rG 35026 
ToMaZ arlEN doS SaNToS fErrEira, mantendo a punição de licEN-
ciaMENTo a BEM da diSciPliNa ao recorrente (PaE Nº 2022/661109);
rESolVE:
art. 1º licENciar a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o cB 
PM rG 35026 ToMaZ arlEN doS SaNToS fErrEira, matrícula funcional 
nº 571992531, por decisão administrativa referente ao Processo admi-
nistrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA Nº 002/2018 – CorCPRM.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o cB PM rG 35026 ToMaZ arlEN doS 
SaNToS fErrEira, providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do 30º BPM/cPrM, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 30º BPM/cPrM, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de maio de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 807012
PORTARIA Nº 1689/2022 – DGP/SP/SCCMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei com-
plementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
2010/2022-corGEral-PMPa, de 27 de maio de 2022, que anexa a certi-
dão de Trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor Geral da 
PMPA, certifica que a Decisão Administrativa sobre o Recurso Hierárquico 
referente ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA 
Nº 002/2018 – corcPrM, transitou em julgado na administração pública 
militar em 26 de maio de 2022, com a publicação no aditamento ao Bole-
tim Geral nº 100, de 26 de maio de 2022, na qual foi coNHEcido E NEGa-
do ProViMENTo ao recurso Hierárquico interposto pelo cB PM rG 36782 
fraNciSco PErEira da SilVa JÚNior, mantendo a punição de licEN-
ciaMENTo a BEM da diSciPliNa ao recorrente (PaE Nº 2022/661109);
rESolVE:
art. 1º licENciar a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o cB 
PM rG 36782 fraNciSco PErEira da SilVa JÚNior, matrícula funcional 
nº 572220021, por decisão administrativa referente ao Processo admi-
nistrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA Nº 002/2018 – CorCPRM.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o cB PM rG 36782 fraNciSco PErEira 
da SilVa JÚNior, providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do 30º BPM/cPrM, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 30º BPM/cPrM, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 31 de maio de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 807016
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 109/2022 – CCC: NoMEar 
o 3º SGT PM rG 35015 fraNciMar doS SaNToS SoUSa, em substituição 
a CB PM RG 14245 ROCILENE BARBOSA CAMPOS, como fiscal do Contrato 
administrativo n° 123/2021-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Em-
presa PaUlo HENriQUE lUciaNo coMErcio dE MÓVEiS; cujo objeto é a 
aquisição de Móveis e aparelhos Para Equipar os imóveis da PMPa; regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 31 de Maio de 2022;ricardo 
do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 806839
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PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 111/2022 – CCC: NoMEar 
o TEN CEL QOPM RG 22054 RONALDO BRAGA CHARLET, como fiscal do 
contrato administrativo n° 031/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa Gdd EdiTora Gráfica lTd; cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em impressão e acabamento do anuário da PMPa; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 31 de Maio de 2022;ri-
cardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 806803
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 110/2022 – CCC: MaNTEr 
o 3º SGT QPMP-O RG 35304 RAFAEL DO CARMO LEAL, como fiscal do 
contrato administrativo n° 028/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e o contratado Sr. JoSÉ MESSiaS GoMES dE MElo; NoMEar o SGT PM 
rG 34572 lUiZ carloS SoarES da SilVa; NoMEar o cB PM rG 30178 
ALLAN PATRICK BATISTA DE OLIVEIRA, membros da comissão fiscaliza-
dora; cujo objeto é a aquisição de coletâneas de normas vade mecum do 
militar do estado do pará; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 
31 de Maio de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 806815

.

.

ERRATA
.

Errata da PORTARIA Nº 1896/21/DI/DF, contida no doE nº 34.735 
do dia 15/10/2021; Onde Lê-Se: Servidores: TEN cEl PM Helder alain 
corrêa da Silva. Leia-se: Servidores: TEN cEl PM Helde alain corrêa da 
Silva. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
Errata da PORTARIA Nº 2018/21/DI/DF, contida no doE nº 34.749 
do dia 27/10/2021; Onde Lê-Se: Período: 18 a 21/09/2021. Leia-se: 
Período: 18 a 21/10/2021. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra.
Errata da PORTARIA Nº 2591/21/DI/DF, contida no doE nº 34.804 
do dia 21/12/2021; Onde Lê-Se: Período: 16 a 18/11/2021. Leia-se: 23 
a 26/11/2021. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.
Errata da PORTARIA Nº 1912/22/DI/DF, contida no doE nº 34.942 
do dia 22/04/2022; Onde Lê-Se: SGT PM Juliana de oliveira andrade; 
cPf: 868.549.932-68. Leia-se: SGT PM Juliana de oliveira andrade; cPf: 
866.549.932-68. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.

Protocolo: 807045
Errata da PORTARIA Nº 1103/22/DI/DF, contida no doE nº 34.893 
do dia 13/03/2022; Onde Lê-Se: Servidores: Município de origem: -Pa; 
destino: -Pa; Período: 01 a 06/01/2022; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; Servidores: ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Leia-se: Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 28 a 30/03/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: daynara lima Moreira; 
cPf: 036.338.212-79; r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 806920

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO ADM Nº 003/2022 - EP/PMPA. objeto: aquisição de apa-
relhos de ar-condicionado para a PMPa. Valor ToTal: r$ 99.454,00. daTa 
dE aSSiNaTUra: 31/05/2022. ViGÊNcia: 31/05/2022 a 30/05/2023. do-
TaÇÃo orÇaMENTária: Programa 1502 – Segurança Pública; Projeto/
atividade 8271 – fiscalização de Trânsito; Elemento de despesa 4.4.90.52 
- Equipamento e material permanente; Plano interno 1050008271E; fonte 
do recurso 0261 e/ou 0661 (recursos Próprios diretamente arrecadados 
pela administração indireta). EMPrESa: r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda 
– EPP. cNPJ: 09.241.070/0001-06. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 806992
CONTRATO ADM Nº 002/2022 - EP/PMPA. objeto: aquisição de 
notebook visando atender as necessidades da PMPa. Valor ToTal: r$ 
153.233,00. daTa dE aSSiNaTUra: 31/05/2022. ViGÊNcia: 31/05/2022 
a 30/05/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa 1494 – defesa 
da sociedade e garantia de direito; Projeto/atividade 12/8760 – Gover-
nança e gestão; Elemento de despesa 4.4.90.52 - Equipamento e ma-
terial permanente; Plano interno 1000198760E; fonte do recurso 0301 
– recursos ordinários. EMPrESa: driVE a iNforMáTica lTda. cNPJ: 
00.677.870/0003-61. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 806977
CONTRATO ADM Nº 001/2022 - EP/PMPA. objeto: aquisição de com-
putador desktop para atender as demandas da PMPa. Valor ToTal: r$ 
242.403,00. daTa dE aSSiNaTUra: 31/05/2022. ViGÊNcia: 31/05/2022 
a 30/05/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa 1494 – defesa da 
sociedade e garantia de direito; Projeto/atividade 12/8760 – Governança 
e gestão; Elemento de despesa 4.4.90.52 - Equipamento e material per-
manente; Plano interno 1000198760E; fonte do recurso 0301 - recur-
so ordinários. EMPrESa: dEll coMPUTadorES do BraSil lTda. cNPJ: 
72.381.189/0010-01. ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 806968
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.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022/CPL/PMPA
ESPÉciE: ata de registro de Preços nº 003/2022/cPl/PMPa, celebrada 
entre a PolÍcia MiliTar do Pará, cNPJ nº 05.054.994/0001-42 e a em-
presa dEX VEÍcUloS iMPorTaÇÃo coMÉrcio E locaÇÃo lTda, inscrita 
sob o cNPJ nº 20.413.574/0001-07. ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP 
nº 004/2022/cPl/PMPa.
oBJETo: registro de preços para a eventual e futura contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviço de locação de diciclo ElÉ-
Trico dE aUToEQUilÍBrio coM GUidÃo E acESSÓrioS, para atender 
as necessidades das Unidades de policiamento ostensivo da Polícia Militar 
do Pará, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital 
e seus anexos.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei Estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto Estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020, decreto Estadual n° 534, de 04 de fevereiro de 
2020 e legislação correlata.
Valor rEGiSTrado: r$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 18 de maio de 2022.
ViGÊNcia: doze meses, contados a partir desta publicação.
SiGNaTárioS: Pela PolÍcia MiliTar do Pará, cEl PM rG 18044 JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - comandante-Geral; e pela Empresa 
dEX Veículos importação comércio e locação lTda, o Senhor rodrigo an-
drade da Silva, cPf nº 293.238.208-06, representante legal.
PrEÇo rEGiSTrado:

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO QUANTIDADE REGIS-
TRADA

VALOR REGIS-
TRADO

locação de diciclo ElÉTrico dE aUToEQUilÍ-
Brio coM GUidÃo E acESSÓrioS S9X 120 UNidadES r$ 3.180,00

Protocolo: 806442

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

CONTRATO
.

Extrato de contrato
Contrato nº 009/2022
Exercício: 2022
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES, sem mo-
torista, para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do 
Poder Executivo do Estado do Pará.
Justificativa: Necessidades administrativa do órgão
Valor Global: r$ 142.980,00 (cento e Quarenta e dois Mil, Novecentos e 
oitenta reais)
Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023
data da assinatura: 27/05/2022
licitação: ProcESSo N° 011/2022 – cPl/faSPM – aTa dE rEGiSTro dE 
PrEÇo N° 015/2022 – SEPlad
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 3449039 – outros serviços de terceiros – 
Pessoa Jurídica
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: cS BraSil froTaS S.a
cNPJ: 27.595.780/0001-16
Endereço: av. Saraiva, 400, sala 08, Vila cintra, cEP: 08.745-900, Mogi 
das cruzes -SP
E-mail: licitacaofrotas@csfrotas.com.br
ordenador: raUl ZENio GENTil SilVa
dirETor do faSPM.

Protocolo: 806610

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N°075/2022-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora HEidilaNE MacHado roSa, ST PM rG 
23199, cPf 410.626.802-78, Mf 5675413, auxilia do caf do faSPM - Pa, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil oitocen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.800,00 (Três Mil oitocentos reais) na 
339039 (serv. Pessoa Jurídica).
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art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 31 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 806602
PORTARIA N°076/2022-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora JUcElia SilVa dE oliVEira, SGT PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 516389701, chefe da Seção do almoxari-
fado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.500,00 
(Três Mil e Quinhentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.500,00 (Três Mil e 
Quinhentos reais) na 339039 (serv. Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 31 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 806673
PORTARIA N°077/2022-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora JUcElia SilVa dE oliVEira, SGT PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 516389701, chefe da Seção do almoxari-
fado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 31 de Maio de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 806682

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

EXTRATO DE PORTARIA N°17/DIÁRIA/DF 
DE 19 DE JANEIRO DE 2022
conceder aos militares: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa, 
TcEl QoBM ViViaN roSa lEiTE, TcEl QoBM JoHaNN MaK doUGlaS Sa-
lES da SilVa, TcEl QoBM EdSoN afoNSo dE SoUSa dUarTE, SGT BM 
carloS cESar BarroS doS SaNToS, cB BM iVaNildo BaraHUNa da 
coSTa, cB BM EdilaYNE coSTa GaMa PErEira, cB BM BrUNo diaS dE 
oliVEira e ao Sd BM GlEidSoN Maia dE SEiXaS, 04 (QUaTro) diárias 
de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 9.723,91 ( NoVE Mil E SETEcENToS E ViNTE E TrÊS 
rEaiS E NoVENTa E UM cENTaVoS, para seguirem de Belém – Pa para Mara-
bá – Pa, no período de 05 a 08 de Janeiro de 2022, a serviço da corporação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM. coman-
dante – Geral do cBMPa E coordenador Estadual da defesa civil.

Protocolo: 806392

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 882/2022-GAB/DGPC/CEDÊNCIA 
Belém, 30 de Maio de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;

coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/525942, 
oriundo da SEfa, em que consta a solicitação de cessão da servidora SU-
ZaNE criSTiNa ViaNa aBrEU BraGa, Matrícula nº 57231516, investiga-
dora de Polícia civil, para a referida Secretaria,
r E S o l V E:
i - cEdEr, a pedido, a servidora iPc SUZaNE criSTiNa ViaNa aBrEU Bra-
Ga, Matrícula nº 57231516, para a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 30/05/2022 até 28/05/2024, 
com ônus ao órgão cessionário, em conformidade com o decreto Estadual 
nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 806801
PORTARIA Nº 873/2022-GAB/DGPC/CEDÊNCIA
Belém, 26 de Maio de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico Nº 2022/430208, 
oriundo da Prefeitura Municipal de Belém, em que consta a solicitação de 
cessão da servidora adM caTia BrElaZ SilVa, administrativo da Polícia 
civil, Matrícula nº 80845717, para a referida Secretaria Municipal de Meio 
ambiente - SEMMa;
coNSidEraNdo que a cessão da servidora em questão é com ônus para o 
órgão cedente, mediante reembolso pelo órgão cessionário, nos termos do 
decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, consta nos autos a manifestação 
do Excelentíssimo Secretário de Estado de Planejamento e administração, 
bem como a autorização da cessão pelo período de 02 (dois) anos, exarada 
pelo Excelentíssimo chefe da casa civil da Governadoria do Estado,
r E S o l V E:
i - cEdEr, a pedido, a servidora adM caTia BrElaZ SilVa, Matrícula nº 
80845717, para a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa, 
pelo período de 02 (dois) anos, com ônus para o órgão cedente, mediante 
reembolso pelo órgão cessionário, nos termos do decreto nº 795, de 29 de 
maio de 2020, a contar de 26/05/2022 até 24/05/2024;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 806793

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

PORTARIA N° 137/22-GAB/DGPCP DE 10 DE MAIO DE 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o ParEcEr N°213/2022-aSJUr/ccG, 
no processo n°2022/364732.
coNSidEraNdo com o art. 31 da lei nº. 5.810/1994 c/c o artigo 8º do 
decreto Estadual nº795/2020.
r E S o l V E:
cEdEr no período 10.05.2022 a 09.05.2026 a servidora MaÍra doS SaN-
ToS da MaTa rEZENdE, Perito criminal, matrícula n° 57234593/1, ao 
instituto de assistência dos Servidores do Estado do Pará - iaSEP, com 
ônus para o cedente.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 10 de Maio de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 806417

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 150/2022 DE 30 DE MAIO DE 2022 – GAB/DG – PCP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor ERIC DA SILVA NASCIMENTO, Coordena-
dor de laboratório, matrícula nº 54188321/1, e como suplente a servido-
ra dENiSE MorEira loUrEiro coNTENTE, Perita criminal, matrícula nº 
54188323/1, do contrato administrativo nº 024/2022 – PcP, celebrado 
com a empresa loG laB coMÉrcio dE ProdUToS dE laBoraTÓrio 
lTda, que tem por objeto a aquisição de Material de Vidraria, para o aten-
dimento das necessidades da coordenação de laboratório da Polícia cien-



diário oficial Nº 34.990   103Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

tífica do Pará, no período de 18 de março de 2022 a 17 de março de 2023, 
conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 30 de maio de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 806566
PORTARIA Nº 151/2022 DE 30 DE MAIO DE 2022 – GAB/DG – PCP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor ERIC DA SILVA NASCIMENTO, Coordena-
dor de laboratório, matrícula nº 54188321/1, e como suplente a servido-
ra dENiSE MorEira loUrEiro coNTENTE, Perita criminal, matrícula nº 
54188323/1, do contrato administrativo nº 025/2022 – PcP, celebrado 
com a empresa QUalY coMErcial EirEli, que tem por objeto a aqui-
sição de Material de Vidraria, para o atendimento das necessidades da 
Coordenação de Laboratório da Polícia Científica do Pará, no período de 18 
de março de 2022 a 17 de março de 2023, conforme a atual vigência do 
contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 30 de maio de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 806568
PORTARIA Nº 152/2022 DE 30 DE MAIO DE 2022 – GAB/DG – PCP
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 
usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor MARCELO BRITO MAUES, Perito Criminal, 
matrícula nº 8002835/1, e como suplente a servidora SaMira Maria car-
Mo Bricio, Perita criminal, matrícula nº 54188047/1, do contrato admi-
nistrativo nº 036/2022 – PcP, celebrado com a empresa TEcHBiZ forEN-
SE diGiTal lTda, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para 
quebra de senhas de softwares, visando a extração de dados ou análise 
de conteúdos de arquivos, com suporte de atualização tecnológica pelo fa-
bricante, para atender as necessidades da área de computação forense da 
Polícia Científica do Pará. no período de 16 de maio de 2022 a 15 de maio 
de 2023, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcP, 30 de maio de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 806569

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2021 – CPCRC.
oBJETo do coNTraTo: o presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção (pre-
ventiva e corretiva) de veículos automotores e motocicletas, com forne-
cimento de peças (originais ou genuínas novas e de primeiro uso), a fim 
de atender as necessidades deste Centro de Perícias Científicas “Renato 
chaves” (sede), Unidades regionais e Núcleos avançados.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorro-
gação da vigência do contrato administrativo, com início em 02/06/2022 e 
término em 01/06/2023. Bem como a alteração da denominação do centro 
de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se 
Polícia Científica do Pará (PCP), conforme a Lei nº 9.382, de 16 de dezem-
bro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858268; foNTE: 0101; NaTUrEZa da 
dESPESa: 339030/339039; Pi: 1050008268c; aÇÃo: 232423.
coNTraTada: a empresa arraiS SErViÇoS MEcaNicoS, coNSTrU-
ÇÃo, coNSErVaÇÃo E loGiSTica EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.346.264/0001-40, com sede estabelecida à alameda Moça Bonita, nº 
97, Bairro castanheira, Belém/Pa, cEP: 66.645-010.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 806578

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N°. 738/ 2022
dJalMa da SilVa fradE
MaTrÍcUla: 5832225/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caMPiNaS/SP
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 16/05/2022 a 21/05/2022
oBJETiVo: ParTiciPar do XXVi coNGrESSo NacioNal dE
criMiNaliSTica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 939/ 2022
dJair Garcia loPES cic: 288.374.872-15
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
ricHardSoN lEoNardo fErrEira da SilVa

MaTrÍcUla: 5958388
carGo: Perito criminal
cidadE: doM EliZEU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/05/2022 a 06/05/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 806970
PORTARIA N°. 936/ 2022
JoSUÉ MaToS GUErrEiro
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 16/05/2022 a 26/05/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 568/ 2022
ElToN dE BarroS MEirElES
MaTrÍcUla: 55589905
carGo: Médico legista
MarcoS PaUlo NaSciMENTo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57218136/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJETiVo: operação Semana Santa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 848/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/05/2022 a 20/05/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 858/ 2022
HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/05/2022 a 16/05/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 806690
PORTARIA N°. 857/ 2022
HEraNdY do Socorro E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/05/2022 a 12/05/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 851/ 2022
HEraNdY do Socorro E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/05/2022 a 08/05/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
PORTARIA N°. 783/ 2022
MaNoEl doS SaNToS corrÊa
MaTrÍcUla: 3154297/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/05/2022 a 20/05/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 806694

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N° 153/22-GAB/DGPCP DE 30 DE MAIO DE 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2022/656715.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora rEJaNE NaZarÉ cUNHa do-
rEa, Perito criminal, matrícula n°728977/3, no período de 01.06.2022 
a 30.06.2022, concedida pela PorTaria N°127/2022-GaB/PcEPa de 
28.04.2022, publicada no doE nº 34.955 de 03.05.2022, para o período 
de 01.08.2022 a 30.08.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 30 de Maio de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 806420
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.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA Nº 2058/2022-DAF/CGP, DE 30/05/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,  
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer 1656/2013-ProJUr/
coNSUlTiVo, no Processo 2013/401271, deferindo a concessão de licen-
ça Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor THiaGo lEMoS alMEida, Procurador autárquico, 
matrícula 57175194/2, lotado na Procuradoria Jurídica, trinta (30) dias 
de licença Prêmio, no período de 31/05 a 29/06/2022, referentes ao triênio 
2009/2012, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 31/05/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 807080
PORTARIA Nº 2105/2022-DG/CGP, de 31/05/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor antonio Jorge Silva fonseca, matrícula 57200394/1, 
do cargo em comissão, daS-03, de assessor deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
PORTARIA Nº 2106/2022-DG/CGP, de 31/05/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
nomear a senhora kleyce stefany do couto leite, para exercer o cargo em 
comissão, daS-03, de assessora deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 01/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 807086

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 96/2022 – CGD/Diversas 
Belém, 31 de maio de 2022.
o corregedor chefe em exercício do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 04/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 25/05/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de Prorrogação do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2018/463824.
rESolVE:
i- ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria Nº 03/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no pra-
zo de 60 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 01/06/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa
PORTARIA Nº 97/2022 – CGD/Diversas 
Belém, 31 de maio de 2022.
o corregedor chefe em exercício do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 03/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 25/05/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de Prorrogação do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2022/239023.
rESolVE:
i- ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria Nº 04/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no pra-
zo de 60 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 01/06/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 

Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa
PORTARIA Nº 98/2022 – CGD/Diversas 
Belém, 31 de maio de 2022.
o corregedor chefe em exercício do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 03/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 25/05/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a ne-
cessidade de Prorrogação do prazo para a conclusão do Processo adminis-
trativo disciplinar Nº 2019/441498 (anexos 2018/258220, 2018/258215).
rESolVE:
i- ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria Nº 50/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no pra-
zo de 60 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 01/06/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa
PORTARIA Nº 100/2022 – CGD/Diversas 
Belém, 31 de maio de 2022.
o corregedor chefe em exercício do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e…
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 08/2022 da comissão de 
Processo administrativo disciplinar de 25/05/2022, tendo como Presidente 
Jefferson Roberto Morais Modesto, por meio do qual solicita e justifica a 
necessidade de Prorrogação do prazo para a conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar Nº 2020/1008561.
rESolVE:
i- ProrroGar a comissão instituída pela PorTaria Nº 05/2022- cGd/
Pad, de 25/02/2022, publicada no doE em 07/03/2022, para que, no pra-
zo de 60 dias, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão 
dos trabalhos, a partir de 01/06/2022;
ii - À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe - dETraN/Pa
ERRATA DE PORTARIA
Na PorTaria N° 10/2022-cGd/Pad, de 19.05.2022, publicada no diário 
Oficial nº 34.978, de 23.05.2022, referente à Instauração de Processo Ad-
ministrtivo disciplinar,
Onde se lê:
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação Preliminar n° 2020/542371 (apenso 2019/110172), 
oriundos da “Operaçã LOKI”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará;
Leia-se:
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da investigação Preliminar n° 2019/110172 (apenso 2020/542371), 
oriundos da “Operaçã LOKI”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa
PorTaria Nº 032/2019-dG/cGP

Protocolo: 806575

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DO CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 10/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: inexigibilidade de licitação
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e de outro lado, a empresa a ElEVadorES aTlaS 
ScHiNdlEr S/a, cNPJ nº 00.028.986/0070-30.
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente instrumento é a contratação 
de empresa especializada para realização de serviços de assistência téc-
nica, relativos à manutenção preventiva e corretiva de elevador instalado 
no Posto avançado do departamento de Trânsito do Estado do Pará — dE-
TraN/Pa, localizado na rua antônio Barreto, nº 165, bairro Umarizal, Be-
lém/Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento e no Termo de referência.
Valor: o valor global do presente Termo de contrato é de r$ 9.936,00 
(nove mil, novecentos e trinta e seis reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66201 – dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará
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Função 6 Segurança Pública

Subfunção 122 administração Geral

Programa 1297 Manutenção da Gestão

Projeto/Atividade 8338 operacionalização das ações administrativas

Elemento de Despesa 3.3.90.39 outros serviços de terceiros- pessoas jurídicas;

Fonte de Recursos 0261 000
0661 000

recursos Próprios
recursos Próprios - Superávit

foro: Belém
ViGÊNcia: iNÍcio: 27/05/2022 TÉrMiNo: 26/05/2023
daTa dE aSSiNaTUra: 27/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 806922
EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 52/2022
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação artigo 25, caput, da 
lei nº 8.666/93 .
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa Valid SolUÇÕES S.a inscrita no 
cNPJ: 33.113.309/0001-47.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação direta, em caráter 
emergencial, de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta 
e controle de dados biométricos, aplicação de provas on-line e emissão de 
cnh, pid e acc; serviços especificados e detalhados no projeto básico.
Valor: o valor global estimado de r$ 13.455.081,90 (Treze milhões, qua-
trocentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e um reais, e noventa centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 – Segurança Pública;
125 – Normatização e fiscalização;
1502 – Segurança Pública;
1508 – Governança Pública;
8273 – Habilitação de condutores de Veículos;
8274 – regularização de Veículos;
8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
339040-06 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
fonte de recursos: 0261 - recursos próprios
0661 - recursos Próprios.
ViGÊNcia: início: 01/06/2022 Término: 28/11/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 31/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 806940

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° DA DISPENSA: 008/2022
fUNdaMENTo lEGal: dispensa de licitação nº 008/2022, conforme hipó-
tese prevista no art. 24, inciso iV.
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e de outro lado, a empresa Valid SolUÇÕES S/a, 
inscrita no cNPJ sob o nº 33.113.309/00014-47.
oBJETo: constitui objeto do presente a contratação direta, em caráter 
emergencial, de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta 
e controle de dados biométricos, aplicação de provas on-line e emissão de 
cnh, pid e acc; serviços especificados e detalhados no projeto básico – ane-
xo i, parte integrante e inseparável deste instrumento.
o valor mensal estimado do presente contrato é de r$ 2.242.513,65 
(dois milhões duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e treze reais 
e sessenta e cinco centavos) , perfazendo o valor global estimado de r$ 
13.455.081,90 (Treze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oiten-
ta e um reais, e noventa centavos).
PraZo: 180 dias
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66201 - departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 - Segurança Pública
125 - Normatização e fiscalização
1502 - Segurança Publica
1508 - Governança Pública
8273 – Habilitação de condutores de Veículos;
8274 – regularização de Veículos;
339039 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
fonte de recursos: 0261 - recursos próprios
0661 - recursos Próprios.
daTa dE aSSiNaTUra: 31/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 806948

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2022
o departamento de Trânsito do Estado do Pará, representado por seu di-
retor Geral, no âmbito de suas atribuições legais, regimentais e conside-
rando os elementos constante do Processo n° 2021/63172-dETraN/Pa, e 
os pareceres jurídicos exarados nos autos, resolve inexigir a licitação para 
a contratação com a empresa ElEVadorES aTlaS ScHiNdlEr S/ inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 028.986/0070-30, o objeto do presente instrumen-
to é a contratação de empresa especializada para realização de serviços 
de assistência técnica, relativos à manutenção preventiva e corretiva de 
elevador instalado no Posto avançado do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará — dETraN/Pa, localizado na rua antônio Barreto, com 
fulcro na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, caput, 
da lei n° 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, importando 
o valor mensal do presente contrato é de r$ 783,00 (setecentos e oitenta 
e três reais), perfazendo um montante global em 12 (doze) meses de r$ 
9.936,00 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais).

Função 6 Segurança Pública

Subfunção 122 administração Geral

Programa 1297 Manutenção da Gestão

Projeto/Atividade 8338 operacionalização  das ações administrativas

Elemento de Despesa 339039 outros serviços de terceiros
– Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos 0261 000
0661 000

recursos Próprios
recursos  Próprios  - Superávit

Belém,31 de maio de 2022
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa colEHo
diretora Geral

Protocolo: 806955

.

.

CONVÊNIO
.

EXTRATO DO CONVÊNIO
NÚMERO DO CONVÊNIO: Nº 19/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a SEcrETaria dE TraNSPorTE E TrÂNSiTo dE 
aNaNiNdEUa, inscrito no cNPJ n° 28.400.542/0001-70,
oBJETo do coNVÊNio: SEcrETaria dE TraNSPorTE E TrÂNSiTo dE 
aNaNiNdEUa, delega parcialmente ao dETraN/Pa as competências pre-
vistas no inciso i, a - do art. 2° da resolução nº 811/2020 coNTraN c/c o 
caput do art. 25 do cTB, como fundamentação para delegação parcial, da 
competência legal, do artigo 24, do Código de Trânsito Brasileiro, para fins 
de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal e vertical, serviços 
complementares e obras civis nas vias municipais pelo dETraN/Pa, confor-
me o estabelecido no ,art. 25, § 2° do código de Trânsito Brasileiro – cTB.
ViGÊNcia: início: 28/03/2022 Término: 27/03/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 28/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa
Republicado Por incorreção

Protocolo: 806912

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 1995/2022-DAF/CGP, DE 24/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/621374;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
rogério Barbosa ferreira, matrícula nº 57226724/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) para suprir as depesas as depesas eventuais e 
de pronto pagamento durante da operação de fiscalização de trânsito que 
será realizada na circusncrições do municipio de Salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04/06 à 14/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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PORTARIA Nº 2049/2022-DAF/CGP, DE 27/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/648674;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
aline oliveira lima, matrícula nº 54195455/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com 
passagens e locomoções, para acompanhar equipe de itinerantes no mu-
nicipio de Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10/06 à 14/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806616

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1950/2022-DAF/cgp, de 23/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/601445;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 04 à 14/06/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em cumpri-
mento ao cronograma de ações desenvolvidas pela dTo.

nome matricula
Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452/1
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271/1

allan Soares Monteiro 57200349/1
fabrício Gomes de oliveira 54192712/2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2
antonio robson cascaes dantas 57217207/2

alexandre caetano de Sousa 57209138/1
inaldo carlos costa araujo 57211166/2
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089/1
Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1961/2022-DAF/cgp, de 23/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/589943;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Cametá no período de 06/06 à 01/07/2022, a fim 
de realizar atendimento e retaguarda de habilitação no referido municipio.

nome matricula
ana Paula farias Brown 80845544/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1987/2022-DAF/cgp, de 24/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/624532;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ViGia dE NaZarÉ – 23/05 à 17/06/2022, 
a fim de trabalhar no atendimento de veículo na CIRETRAN de Vigia duran-
te o gozo de férias da atual gerente.

nome matricula
Janete lima Paes 3264688 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 2038/2022-DAF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/639214;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Tucurui 
para o município de Novo repartimento – 26/05 à 30/05/2022, Pacajá/
Tucurui - 31/05 à 06/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades fun-
cionais, em operação de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a pro-
gramção da dTo nos referidos municipios, em especial no cumprimento da 
diretrz operacional nº 034/2022-NPo/SaGo- operação lago de Tucuruí.

nome matricula
Marcílio da Silva dias 5958564/1

Paloma Mendes dos Santos 5958758/1
romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva 57176316/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2042/2022-DAF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/639078;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Tucuruí 
para os municípios de Jacundá – 26 à 30/05/2022, Goianésia do Pará/
Tucuruí – 31/05 à 06/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades 
funcionais, em operação de fiscalização de Trânsito, em cumprimento a 
programação dTo nos referidos municipios, em especial no cumprimento 
da diretriz operacional nº 034/2022 – operação de lago de Tucuruí.

nome matricula
dayriane do Socorro de oliveira costa 5958551/1

Jair Kaio oliveira carmo 57232648/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806613
PORTARIA Nº 2007/2022-DAF/cgp, Belém, 25/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/610299;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Jacundá 
para o município de Belém no período de 06 à 16/06/2022, a fim de resol-
ver pendências relacionadas a cirETraN do Jacundá.

nome matricula
Viviane Mota Ungaratti 5947123 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806969
PORTARIA Nº 1875/2022-DAF/cgp, de 17/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/580114;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Barcarena – 26 à 29/06/2022, inhangapi/Belém – 
30/06 à 02/07/2022, a fim de realizar supervisão dos cursos especializados 
para formação de Transporte coletivo de Passageiros, Taxista e agente 
Multiplicador.

nome matricula

Jomaine Marinho dos Santos 5938645/2

otacilio Vale de aquino 57229560/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1985/2022-DAF/cgp, de 24/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/620050;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ABAETETUBA – 25/06 à 07/07/2022, a fim de reali-
zar monitoramento dos serviços computacionais da cirETraN do referido 
município conforme progamação da diretoria de Tecnologia e informática.
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nome matricula
fábio Santos dos Santos 57188810/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2000/2022-DAF/cgp, de 25/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/625342;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de castanhal – 22/06/2022, capitão Poço – 23/06 
à 27/06/2022, Tomé-açú – 28/06 à 02/07/2022, capanema – 03/07 à 
07/07/2022, Bragança – 08/07 à 12/07/2022, a fim de realizar vistoria 
técnica/fiscalização para analise das atividades das empresas que serão 
crEdENciadaS/fiScaliZadaS como Empresas credenciadas em Visto-
ras – EcVs, conforme PorTaria Nº 024/2020-dG/dETraN nos referidos 
municipios.

nome matricula

ana cláudia Barros Santos 57176471/1

Poliane da Silva Brasil 80845374 /1

Gilson Wilton da costa de Brito 57195470 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2004/2022-DAF/cgp, de 25/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/626213;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Paragominas no período de 06 à 14/06/2022, a fim 
de realizar trabalhos de levantamento técnico e de área para instalação e 
funcionamento de balanças nas rodovias estaduais que se localizam nos 
municipios citados.

nome matricula
Sílvio Nazareno de Moraes 57201601/1

Walmero Jesus costa 57226865/1
Priscyla roman Vieira 57200275/1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2005/2022-DAF/cgp, de 25/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/626032;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Paragominas no período de 06 à 14/06/2022, a fim 
de realizar trabalhos de levantamento técnico e de área para instalação e 
funcionamento de balanças nas rodovias estaduais que se localizam nos 
municípios citados.

nome matricula
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2007/2022-DAF/cgp, de 25/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/610299;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Jacundá 
para o município de Belém no períodode 06 à 16/06/2022, a fim de resol-
ver pendências relacionadas a cirETraN do Jacundá.

nome matricula
Viviane Mota Ungaratti 5947123/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 2012/2022-DAF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/564210;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de altamira no período de 06/06 à 01/07/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda dos processos de veículos e dá 
treinamentos aos contratados do PSS/2021.

nome matricula
dinis Macapuna Soares 80845589/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2021/2022-DAF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/526744;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Bragança no período de 06/06 à 01/07/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
césar augusto diniz Mayrinck 80845521/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2022/2022-DAF/cgp, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/526806;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Bragança no período de 06/06 à 01/07/2022, a 
fim de realizar atendimento e retaguarda de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
aldenora de Jesus Queiroz Picanço 3264858/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806459
PORTARIA Nº 2041/2022-DAF/cgp, Belém, 26/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/643146;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SalVaTErra – 13/06/2022, cacHoEira do arari 
– 14/06 à 16/06/2022, SOURE – 17/06 à 20/06/2022, a fim de realizar 
fiscalização do contrato nº 06/2021 (região do Marajó, lote 06).

nome matricula

irandir de castro diniz 57196438 /2

Epaminondas cantal Machado 57201374 /2

alexandre dos Santos reboucas 57197166 /1

Gildo carvalho dos Santos 57227769 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2032/2022-DAF/cgp, Belém, 26/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/594790;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de rondon do Pará no período do 06/06 à 
01/07/2022, a fim de realizar atendimento de processos de veículos e re-
taguarda dá treinamento dos contratados do PSS/2021.
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nome matricula
carla adriana costa de almeida 57196215 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2013/2022-DAF/cgp, Belém, 26/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/623658;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Barcarena – 25/05 à 30/05/2022, igarapé-
Miri – 31/05 à 05/06/2022, cametá – 06/06 à 11/06/2022, Moju/Belém 
– 12/06 à 17/06/2022, a fim de subsidiar alimentação e hospedagem para 
realização de estudos e viabilidade de clínica.

 matricula
Márcio fonseca da Silva 57193191 /4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 2045/2022-DAF/cgp,Belém, 26/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/648725;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de TailÂNdia – 13/06 à 17/06/2022, Moca-
JUBa – 18/06 à 22/06/2022, caMETá – 23/06 à 27/06/2022, aBaETETUBa 
– 28/06 à 01/07/2022, BarcarENa – 02/07 à 04/07/2022, MoJU – 05/07 
à 08/07/2022, a fim de realizar acompanhamento, controle e avaliação 
das atividades e dos resultados dos cfc’s e capacitadoras dos referidos 
municípios.

nome matricula

rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933 /3

Josenilce da Silva Pantoja Santos 1040 /1

otávio Silva Barbosa 3156834 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 806802

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 04/07/2022. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 19/07/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.

NOME DO CONDUTOR N° DA CNH N° DO PROCESSO TEMPO DE SUSPENSÃO

JacirENE PErEira fErNaNdES 3977170801 2021/289515 12 (doze) meses

JacKSoN GoMES da SilVa 5534048861 2021/538482 12 (doze) meses

JoElSoN dE BriTo NaSciMENTo 5447469916 2020/124313 12 (doze) meses

JoSE aldENor MoNTEiro NEVES 4488342000 2021/284769 12 (doze) meses

KlEBEr PErEira faGUNdES 5145710830 2021/283629 12 (doze) meses’

MarcElo HENriQUE araUJo dE oliVEira 5537604409 2019/289568 12 (doze) meses

Marcio raiol da SilVa 252006440 2021/243693 12 (doze) meses

Mario doUGlaS SilVfa BarBoSa 3090232554 2020/124445 12 (doze) meses

Mario rocHa araUJo 5210224935 2021/527104 12 (doze) meses

MarloN riBEiro cardoSo 5026605839 2021/543668 12 (doze) meses

MaYaNE BENTo SilVa 5259831074 2019/468177 12 (doze) meses

NiValdo alMada MacEdo 3716236835 2021/558418 12 (doze) meses

PaUlo liMa doS SaNToS 3624280206 2021/565385 12 (doze) meses

PaUlo SErGio PErEira coSTa 5607277830 2021/749629 12 (doze) meses

PaUlo SErGio riBEiro GoNÇalVES 3576976689 2019/506191 12 (doze) meses

railiSoN roGErio fErrEira da SilVa 3781513565 2018/185230 12 (doze) meses

raiMUNdo NaSciMENTo cHaGaS 5214701002 2021/805752 12 (doze) meses

rENaN da SilVa SaBiNo 6296832595 2021/543715 12 (doze) meses

rodriGo liSBoa ViEira 3694816331 2021/527139 12 (doze) meses

roNaldo QUEiroZ dE aNdradE 547372871 2021/565416 12 (doze) meses

SErGio fiGUEirEdo BErNardo 4648566457 2021/561002 12 (doze) meses

SUElio rodriGUES carValHo 611643075 2018/161692 12 (doze) meses

WalfrEdo cESar JUNior 4364495190 2021/612415 12 (doze) meses

Belém, 01 de maio de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 806743
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via re-
messa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que 
foi imposta a Penalidade de Suspensão do direito de dirigir, pelo período 
respectivamente discriminado na tabela abaixo, cumulada com a obriga-
toriedade de realização de curso de reciclagem, nos termos do art. 261 e 
268, ii do cTB c/c art. 3° da resolução 723/2018 do conselho Nacional de 
Trânsito – coNTraN.
Vossa Senhoria poderá apresentar rEcUrSo À Jari – JUNTa adMiNiSTra-
TiVa dE rEcUrSo até a data limite de 04/07/2022. Todavia, caso V. Sª 
opte por não recorrer, deverá entregar sua carteira Nacional de Habilitação 
neste dETraN/Pa, para que assim possa dar início ao cumprimento da 
penalidade aqui mencionada.
o recurso deverá ser endereçado à Junta administrativa de recurso de 
infrações – Jari e entregue na coordenadoria de controle de Penalidades, 
sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, Belém — Pará. 
No interior do Estado, a entrega do recurso poderá ser feita na agência 
do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar seu recurso por 
remessa postal à coordenadoria de controle de Penalidades.
Não ocorrendo a apresentação do recurso ou a entrega da cNH no prazo 
acima estipulado, a penalidade de SUSPENSÃo do dirEiTo dE diriGir 
surtirá seus efeitos a partir de 19/07/2022, data esta que será considerada 
o início do prazo para contagem da dosimetria imposta. durante o cum-
primento da penalidade de suspensão, V. Sa. não poderá conduzir veículo 
automotor de qualquer espécie e categoria, sob pena de lhe ser imposta 
a caSSaÇÃo do dirEiTo dE diriGir, por dois anos, sem prejuízo das 
sanções penais decorrentes do crime previsto no art. 307 do cTB.
durante o cumprimento da penalidade de suspensão, V. Sa. poderá dirigir-
se a qualquer dos endereços acima descritos para receber “encaminha-
mento” ao cUrSo dE rEciclaGEM. importante esclarecer que, apenas 
após conclusão do curso de reciclagem, os serviços de habilitação (reno-
vação, mudança de categoria, 2° via etc) estarão liberados novamente, 
ainda que o prazo da penalidade já tenha expirado.
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NOME DO CONDUTOR N° DA CNH N° DO PROCESSO TEMPO DE SUSPENSÃO

alcENor PErEira dE MaToS 4906931840 2021/748672 12 (doze) meses

alEX corrEa YaKUSHiJi 3848961131 2019/236907 12 (doze) meses

aNToNio da SilVa riBEiro 3122722030 2021/88250 12 (doze) meses

aNToNio roZiNEi coSTa dE oliVEira 4391210904 2021/749595 12 (doze) meses

BENEdiTo BaraTa loBo 3549279655 2021/628516 12 (doze) meses

carloS alBErTo MoNTEiro oliVEira 511711132 2020/179878 12 (doze) meses

carloS aNdrE caMPElo cUNHa 5418549540 2019/467749 12 (doze) meses

carloS dE alMEiUda cHaGaS 3153969270 2018/172175 12 (doze) meses

cElio coSTa da SilVa 5269430177 2021/289598 12 (doze) meses

cESar MaToS coSTa 3930438149 2021/283663 12 (doze) meses

cHarlES SilVa dE araUJo 4915636948 2021/289098 12 (doze) meses

cicEro SErGio Baia da SilVa 5133812975 2021/83094 12 (doze) meses

cloViS ViTTEli caSSiaNo JUNior 2967476780 2021/83240 12 (doze) meses

EdNo PErEira oliVEira 873732220 2021/111247 12 (doze) meses

EliNaldo da coSTa liMa 3697484608 2022/167387 12 (doze) meses

ESdraS aZEVEdo dE SoUZa 142018500 2021/612516 12 (doze) meses

faBiaNo fEliciaNo da SilVa JUNior 3933674206 2021/283486 12 (doze) meses

fraNciSco coElHo dE MESQUiTa 1310198939 2019/593858 03 (três) meses

GUSTaVo MacHado SEiXaS 3859498711 2019/27438 12 (doze) meses

GUTEMBErG da coNciEcao liMa 5235553060 2019/207507 12 (doze) meses

HEldEr MarTiNS frEirE 281619359 2019/468089 12 (doze) meses

HENriQUE aNToNio da SilVa 4767041899 2019/23276 12 (doze) meses

iSSaM WHEBE KHalil 950449841 2018/358746 12 (doze) meses

iVo doS SaNToS PErEira 1291998178 2021/748638 12 (doze) meses

iZENildo dE aMoriM PEdroSo 1018278330 2021/538567 12 (doze) meses

Belém, 01 de maio de 2022.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 806745

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 0713/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6276/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o extravio de pistola PT 940, 
calibre .40, serial SKS41013, rP nº 47319, juntamente com 03 (três) car-
regadores, conforme denúncia anônima, datada de 08/09/2020.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pelo arQUiVaMENTo com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806347

PORTARIA Nº 0712/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6778/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do interno JoSiNElSoN 
NaSciMENTo riBEiro  (iNfoPEN 82481), ocorrido em 12/02/2022, no 
centro de recuperação regional de castanhal- crrcaST.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pelo arQUiVaMENTo com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806348
PORTARIA Nº 0711/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
6213/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor W.M.S. (M.f.: 5953862), policial penal, lotado no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iii- crPP iii, referente ao ex-
travio de 01 (um) carregador de pistola .40, registro SKS40906, e 10 (dez) 
munições .40 Gold Hex, conforme  decisão da Sindicância administrativa 
investigativa nº 5860/2021. o servidor infringiu, em tese, os arts. 177, iV 
e Vi, art. 178, XiV c/c art.189, caput, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialida-
de de infração disciplinar cometida pelo servidor W.M.S. (M.f.: 5953862), 
pugnou pela aBSolViÇÃo deste;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo do 
servidor W.M.S. (M.f.: 5953862), com fulcro no art. 201, i, da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU e, por conseguinte arQUiVaMENTo;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Por-
taria para à Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro no 
assentamento funcional do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806349
PORTARIA Nº 0690/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 27 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5409/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade adminis-
trativa e funcional do servidor P.W.S.B. (M.f.: 5953040) e f.c.M. (M.f.: 
57234630), agentes prisionais, acerca da fuga de 12 (doze) internos e 
tentativa de fuga de 01(um), da colônia Penal agrícola de Santa izabel, 
ocorrida no dia 31/12/2019. os servidores infringiram, em tese, os arts. 
177, iV e Vi, art. 190, XiX, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade 
de infração disciplinar cometida pelos servidores P.W.S.B. (M.f.: 5953040) 
e f.c.M. (M.f.: 57234630), pugnou pela aBSolViÇÃo dos servidores;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
dos servidores P.W.S.B. (M.f.: 5953040) e f.c.M. (M.f.: 57234630), com 
fulcro no art. 201, i, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU e, por conseguinte 
arQUiVaMENTo;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria para à Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registros nos 
assentamentos funcionais dos servidores;
art.3º - comunicar os advogados dos servidores acusados, acerca da pre-
sente decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806350
PORTARIA Nº 0689/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6416/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposto assédio 
moral e abuso de autoridade em desfavor do servidor, policial penal, pela 
direção do complexo de Marabá, conforme denúncia  encaminhada via 
e-mail no dia 01/09/2021 e ofício nº 455/2021/MP/4ºPJMaB, datado de 
09/09/2021, e ofício nº 474/2021/MP/4º PJMaB, datado de 01/10/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pelo arQUiVaMENTo com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º- oficiar ao Ministério Público do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806351
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PORTARIA Nº 0688/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6387/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de supostos maus tra-
tos as PPl’s do centro de recuperação Penitenciária do Pará ii- crPP ii e 
suposta tortura à PPl JaMiSoN aNdradE no dia 08/03/2021, conforme 
decisão da Vara de Execução Penal, datado de 15/09/2021, encaminhado 
via e-mail para esta corretiva em 08/10/2021.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pelo arQUiVaMENTo com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806352
PORTARIA Nº 0678/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6969/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
despacho encaminhado pelo Juiz de direito, da corregedoria de Presídios 
da região Metropolitana de Belém, referente as denúncias de supostas 
violações de direito em relação ao recebimento dos kits higiene pessoal no 
centro de recuperação coronel anastácio Neves- crcaN;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
art. 4º - ofíciar à corregedoria de Presídios da região Metropolitana de 
Belém, acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806746
PORTARIA Nº 0679/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6970/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Bo-
letim de ocorrência nº 00076/2020.102954-1, de 30/12/2020, referente 
ao material ilícito apreendido, nas dependências do centro de recuperação 
Penitenciário do Pará ii- crPP ii, bem como, apurar a não comunicação do 
ocorrido, na época dos fatos.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Oficiar à DECRIF, acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806749
PORTARIA Nº 0682/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 
art. 199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual 
n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6973/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato narrado no ofício 
interno nº 71/2022-SEc/crfSTM/SEaP, de 20/04/2022, referente à supos-
ta agressão física e tratamento, supostamente degradante, em desfavor da 
PPl MicKEli cordEiro dE alMEida (iNfoPEN 348458), custodiada no 
centro de recuperação feminino de Santarém- crfSTM.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;

art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806760
PORTARIA Nº 0681/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6972/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato ocorrido no 
dia 14/04/2022, conforme ofício interno nº 261/2022-crrcaP/SEaP e 
relatório, encaminhado pelo diretor do centro de recuperação regional 
de capanema-crrcaP, referente ao descumprimento de procedimento e 
determinação da direção.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806757
PORTARIA Nº 0680/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 24 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6971/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato narrado no Boletim 
de ocorrência nº 00005/2022.102326-0/SacraMENTa, de 14/04/2022, 
referente à suposta agressão física em desfavor da PPl raiMUNdo BENE-
diTo doS SaNToS (iNfoPEN 75953), custodiado  no centro de Progres-
são Penitenciário de Belém- cPPB, encaminhado via PaE nº 2022/462313.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806754
PORTARIA Nº 0683/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 25 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 
art. 199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual 
n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6974/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato ocorrido no dia 
04/05/2022, conforme Boletim de ocorrência nº 00002/2022.105219-5/
São Bras-2º Seccional-1ºriSP, encaminhado pela coordenadoria de Trans-
porte, acerca de disparo de arma de fogo dentro de veículo funcional.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806762
PORTARIA Nº 0684/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 25 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
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art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6975/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato ocorrido no dia 
11/05/2022, conforme Boletim de ocorrência nº 00007/2022.101488-0/
corregedoria divisão de crimes funcionais, acerca de suposto tratamento 
desurbano e  violação às prerrogativas, no centro de recuperação femi-
nino- crf.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806767
PORTARIA Nº 0685/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 25 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6976/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão 
no dia 07/05/2022, em desfavor da PPl JoSÉ florENTiNo dE frEiTaS 
MElo (iNfoPEN 141736), custodiado no centro de recuperação de con-
denados de icoaraci- crci, conforme ofício interno nº 306/2022-crci, de 
10/05/2022.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806768
PORTARIA Nº 0686/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6977/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar às circunstâncias do óbi-
to da PPl clENilSoN da SilVa MoTa (iNfoPEN 355822), conforme ofício 
nº 001212/2022-PGE-PcTa2, de 04/05/2022, anexo ao processo judicial 
0833075-34.2022.8.14.0301.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Oficiar à Consultoria Jurídica desta SEAP/PA, acerca da presente 
instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806769
PORTARIA Nº 0715/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6570/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de supostas ameaças 
sofridas pelo interno rodolfo SoarES doS SaNToS (iNfoPEN 47275), 
custodiado no centro de recuperação do coqueiro- crc, conforme decisão 
da Vara de Execução Penal, datada de 30/11/2021, e do ofício da defen-
soria Pública, datado de 18/01/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de materialidade autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806798

PORTARIA Nº 0714/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6542/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta acumulação indevida 
de cargos pelo servidor, conforme despacho da coNJUr/SEaP, via PaE nº 
2021/1189161, datado de 28/10/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de responsabilidade funcional, com fulcro no art. 201, i, da lei 
n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806799
PORTARIA Nº 0716/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6265/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão à PPl Gil-
BErTo liMa coSTa  (iNfoPEN Nº 44517), corrida no dia 08/05/2020, no 
centro de recuperação Penitenciário do Pará iii-crPP iii, conforme co-
municação da Vara de Execução Penal da região Metropolitana de Belém, 
datado de 15/06/2020.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de autoria da infração, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar ao comando Geral da Polícia Militar/Pa, para conheci-
mento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806795
PORTARIA Nº 0718/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6450/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta agressão à 
PPl rodriGo MacHado PErEira dE frEiTaS (iNfoPEN 99381), quando 
custodiado no centro de recuperação regional de Breves- crrB, conforme 
ofício nº 229/2021-MP/2ºPJB, datado de 15/10/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de  autoria, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU 
c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806790
PORTARIA Nº 0717/2022-CGP/SEAP 
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6784/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do interno EVaNdro 
NUNES dE carValHo (iNfoPEN 339625), em 07/02/2022, custodiado no 
centro de recuperação regional de castanhal- crrcaST, após atendimen-
to na UPa de castanhal, conforme formulário de óbito encaminhado via 
PaE nº 2022/157020, de 08/02/22;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de indícios de responsabilidade funcional, com fulcro no art. 201, i, da lei 
n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 806792
PORTARIA Nº 0687/2022-CGP/SEAP  
Belém (PA), 26 de maio de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual n° 
8.972/2020;
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rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6978/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o descumprimento 
de decisão judicial, tendo em vista a retirada indevida do dispositivo de 
monitoramento da Pessoa Privada de liberdade MaNoEl MESSiaS doS 
SaNToS MoUra (iNfoPEN 342202).
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presiden-
te, ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro – EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as inves-
tigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 806771

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 175/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 30 de maio de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor Jorge luiz Silva de oliveira - Matrícula fun-
cional nº 5913963 como fiscal titular e o servidor Marcelo Hugo Reis Câ-
mara - Matrícula Funcional nº 5952581, como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 076/2022/SEaP – Processo N° 2022/105828, celebrado 
entre a empresa ciSTEl coMÉrcio dE ElETro ElETrÔNicoS EirEli EPP 
e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP, 
cujo objetivo é a contratação de empresa especializada na prestação dos 
serviços de licença de Software (firewall SonicWall NSa 4600).
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 806503
PORTARIA N° 177/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 30 de maio de 2022
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor lucas felipe amaral - Matrícula funcional nº 
5952340 como fiscal titular e o servidor Pedro Henrique Machado - Ma-
trícula Funcional nº 5952340, como fiscal suplente do Contrato Adminis-
trativo nº 075/2022/SEaP – Processo N° 2021/1241235, celebrado entre 
a empresa l carValHo coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - EPP e a SE-
crETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP, cujo 
objetivo é a aquisição de ferramentas de Manutenção e Serviços Elétricos 
para atender ànecessidade da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária – SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 806513
PORTARIA N° 176/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 30 de maio de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor lucas felipe amaral - Matrícula funcional nº 
5952340 como fiscal titular e o servidor Pedro Henrique Machado - Ma-
trícula Funcional nº 5952340, como fiscal suplente do Contrato Adminis-
trativo nº 074/2022/SEaP – Processo N° 2021/1241235, celebrado entre 
a empresa PaTrÍcia MiraNda coMÉrcio E aSSESSoria lTda e a SE-
crETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP, cujo 
objetivo é a aquisição de ferramentas de Manutenção e Serviços Elétricos 
para atender à necessidade da Secretaria de Estado de administração Pe-
nitenciária – SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-

cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 806507
PORTARIA N° 181/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 30 de maio de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor raimundo Nonato Gomes Pereira - Matrícula 
Funcional nº 5963494 como fiscal titular e o servidor Carlos Rafael Lobo da 
Silva - Matrícula Funcional nº 5958519, como fiscal suplente do Contrato 
administrativo nº 077/2022/SEaP – Processo N° 2022/513328, celebrado 
entre a empresa iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SEr-
ViÇoS lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTEN-
ciaria – SEaP, cujo objetivo é a aQUiSiÇÃo dE arEia,  SEiXo, PEdra  E  
afiNS, para atender as necessidades da SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 806522
PORTARIA N° 180/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA, 30 de maio de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor carlos rafael lobo da Silva - Matrícula funcio-
nal nº 5958519 como fiscal titular e o servidor João Batista de Lima Neto 
- Matrícula Funcional nº 58925181, como fiscal suplente do Contrato Admi-
nistrativo nº 078/2022/SEaP – Processo N° 2022/513328, celebrado entre 
a empresa iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS 
lTda e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – 
SEaP, cujo objetivo é a aQUiSiÇÃo dE arEia,  SEiXo, PEdra  E  afiNS, 
para atender as necessidades da SEaP.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 806518

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 004/2021
Nº: 02
data de assinatura: 31/05/2022
Vigência: 02/06/2022 a 31/05/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo 
do convênio nº 004/2021, em virtude da mudança de Secretário da Se-
cretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a retificação da 
cláusula Quarta e da cláusula Nona do referido instrumento.
convênio: 004
Exercício: 2021
Valor global: r$ 251.339,52 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos e 
trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará.
Nome do ordenador: Samuelson Yoiti igaki.

Protocolo: 806587

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA ISABEL (CPASI)
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado, cNPJ 
Nº 05.929.042/0001-25, torna público a solicitação de licença ambiental 
de operação para a colônia Penal agrícola de Santa isabel (cPaSi), loca-
lizados na no complexo Penitenciário de Santa izabel - rodovia Br-316, 
KM 53, distrito de americano, S/N, Triângulo, Santa isabel – Pa, cEP: 
68.790-000.

Protocolo: 806608
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LICENÇA NOJO
PORTARIA Nº 1516/2022 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 24 DE MAIO DE 2022.
Nome: JENilSoN PalHETa rodriGUES, Matrícula nº 5122449/1; 
cargo: agente Penitenciário
assunto: licença Nojo
Período: 20/05/2022 a 27/05/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 806908
LICENÇA PATERNIDADE
PORTARIA Nº 1532/2022 – DGP/SEAP 
Belém, 31 DE MAIO DE 2022.
Nome: odiGlEiSSoN fEiToSa cardoSo, Matrícula nº 5954235/1; 
cargo: Policial Penal
assunto: licença Paternidade
Período: 25/05/2022 a 13/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 806902
PORTARIA Nº 1530/2022 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 31 DE MAIO DE 2022.
Nome: lUcaS friaS MarTiNS caraciolo, Matrícula nº 5963134/1; 
cargo: Gerente.
assunto: licença Gala.
Período: 21/05/2022 a 28/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 806895

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA

.

.

.

PORTARIA
.

FORMALIZAÇÃO
PORTARIA Nº 328 DE 27 DE MAIO DE 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição Estadual, c/co art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e, considerando o 
Processo nº 2021/178439, de 15.02.2021,
coNSidEraNdo, que a regularização funcional atende a solicitação do 
iGEPrEV, no sentido de dar conformidade a regular instrução do processo 
em epígrafe;
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de Regularização Funcional, a admissão da 
servidora WaNdErlEia rodriGUES dE araUJo, matrícula nº 715980/1, 
na condição de prestador, a contar de 01.03.1986, conforme declaração 
054/90 SrH/da, de 29.01.1990, através do decreto Governamental de nº 
4770 de 13.03.1987, teve o cargo transformado em efetivo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, código GEP-Sa. 901.1, classe “a”.
ii - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 01.03.1986.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 27 de maio de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 806628
PORTARIA Nº 340 DE 31 DE MAIO DE 2022.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da 
Portaria de n°160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2022/626343, de 20.05.2022.
rESolVE:
i- dESiGNar o servidor aNToNio lUciaNo GoMES do roSario, matrí-
cula nº 54185955/2, ocupante do cargo de Secretário de Gabinete, como 
fiscal da Prestação de Serviços, a ser realizado pelo profissional MÁRCIO 
allaN loPES roffÉ, contratado para apresentação cultural de Música no 
Evento “Exposição de Bonsais”, que acontecerá no dia 28 de maio de 2022, 
das 16h às 18h, na Estação cultural de icoaraci.
ii – os efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 31 de maio de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 806896

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 342,DE 31.05.2022
Processo nº 2022/548285
Servidora: rEGiNa ViToria dE aNdradE alVES
Matrícula: 30635/1
cargo: Técnico em Gestão cultural
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, realizada pela profissional IZABEL CRISTI-
NA RODRIGUES SOARES, contratada para o serviço de revisão ortográfica 
e gramatical dos livros “o Teatro de Edyr augusto”, de autoria de Edyr 
augusto Proença e “Salomão Habib” – selo Violão Paraense, de Salomão 
Habib, edições SEcUlT.

Protocolo: 806851

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 339 DE 31.05.2022
Processo nº 2022/626103
Servidor: aNToNio lUciaNo GoMES do roSario
Matrícula: 54185955/2
cargo: Secretário de Gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT a ser realizada pelo profissional RAIMUNDO 
oricÉlio liMa dE oliVEira, contratado para realizar a Palestra: intro-
dução ao Bonsai, no evento “Exposição de Bonsais”, que acontecerá no dia 
29 de maio de 2022, das 10h às 11h, na Estação cultural de icoaraci. os 
efeitos desta Portaria retroagem à data do evento.

Protocolo: 806582
PORTARIA Nº338 DE 31 DE MAIO DE 2022
Processo nº 2022/ 598909
Servidor: adEMa raQUEl alMEida da SilVEira
Matrícula: 5954833/1
cargo: Supervisor Museológico
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de cultura- SEcUlT, a ser realizada pela associação de Balé 
folclórico da amazônia sendo o representante legal Eduardo Nazaré Viei-
ra, contratado para apresentação de espetáculos artísticos com 7 ou mais 
artistas em cena, no evento “dia Mundial da diversidade cultural para o 
diálogo e desenvolvimento”, que acontecerá no dia 21 de maio de 2022, 
de 18h às 19h, na Estação cultural de icoaraci. os efeitos desta Portaria 
retroagem à data do evento.

Protocolo: 806577
PORTARIA Nº 341 DE  31.05.2022
Processo nº 2022/606247
Servidor: allan Pinheiro de carvalho
Matrícula: 57188175-4
cargo: diretor do departamento de Música
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, realizada pela profissional NILZA RIBEIRO 
SoUZa, contratada para apresentação audiovisual, no evento do “dia 
MUNdial da diVErSidadE cUlTUral”, que aconteceu no dia 21 de Maio 
de 2022, as 16:00 h., na Usipaz Bengui.

Protocolo: 806763

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00875
ProcESSo Nº 2022/605824
Valor: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
daTa da EMiSSÃo: 20/05/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para apresentação musical no evento 
alusivo ao dia Mundial da diversidade cultural, no dia 21 de maio de 2022, 
na USiPaZ cabanagem.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho – Matrí-
cula: 57188175-4
coNTraTada: carla SUEli caBral da SilVa 92126219291 – cNPJ Nº 
17.260.758/0001-61
ENdErEÇo: rUa dioGo Moia, 1913, UMariZal, cEP: 66.060-140, BE-
lÉM, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 806641
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2022NE00888
ProcESSo Nº 2022/624275
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 24/05/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
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credenciamento 005/2021/SEcUlT, para realizar a identidade visual da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119-1.
coNTraTado: VilSoN PoMPEU VicENTE – cPf Nº 916.099.092-91
ENdErEÇo: TV PadrE EUTiQUio, 2279, aPTo 203, E f GUilHoN E TiMBi-
raS, BaTiSTa caMPoS, cEP: 67.130-100, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira.

Protocolo: 806788

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1172 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/408075.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNHo dE 
UMa NoiTE dE VErÃo”, referentes à iN 921/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 806658
PORTARIA Nº 1171 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/420917.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “caNTo EN-
VolVENTE”, referentes à iN 920/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servi-
dor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 806528
PORTARIA Nº 1169 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/462315.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Balada Pa-
raENSE”, referente à iN 918/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula 
nº: 5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 806450
PORTARIA Nº 1168 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-

dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/653557.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
caSTaNHal ii”, referente à iN 917/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 806434
PORTARIA Nº 1170 DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/420934.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MUSicaNdo 
a Vida”, referentes à iN 919/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula 
nº: 5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 806492
PORTARIA Nº1173 DE 31DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
nº2022/407611.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ElETro 
HiTS”, referentes à iN 922/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a)PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula 
nº: 5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 806809

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 1084 – CGP/DAF/FCP DE 24 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/585251– cof/daf/fcP de 12/05/2022;
rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora carla roSEd 
MoraES dE criSTo, matrícula nº 5892287/1, ocupante do cargo de TEc-
Nico dE adMiNiSTracao E fiNaNÇaS, lotado(a) no(a) coordENado-
ria orcaMENTaria E fiNaNcEira, a gozar no período de 01/06/2022 à 
30/06/2022, referente a 1ª parcela do triênio de 23/08/2017 a 26/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício
*Republicado por conter incorreções

Protocolo: 806679
PORTARIA Nº 1178 – CGP/DAF/FCP DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
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de 1994 e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/635133–fcP de 23/05/2022;
rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor EdilBEr-
To TriNdadE dE SoUZa, matrícula nº 57233316/1, ocupante do cargo 
de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) dirEToria dE ad-
MiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS - daf, a gozar no período de 18/07/2022 à 
16/08/2022, referente a 1ª parcela triênio de 17/09/2010 à 16/09/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 806691
PORTARIA Nº 1177 – CGP/DAF/FCP DE 31 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, a lei complementar nº 173/2020 a qual suspendeu o cômputo 
do período compreendido entre 28/05/2020 à 31/12/2021 para fins de 
aquisição de licença Prêmio, e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE 
n°34959 de 05/05/2022 e ainda os termos do PaE 2022/632527–fcP de 
23/05/2022;
rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora NElMa SilVa 
MilHoMEM, matrícula nº 2015919/2, ocupante do cargo de TÉcNico EM 
GESTÃo cUlTUral - lETraS, lotado(a) no(a) coordENadoria da Bi-
BlioTEca PUBlica arTHUr ViaNNa, a gozar no período de 02/06/2022 à 
01/07/2022, referente a 1ª parcela triênio de 01/08/2017 à 05/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 806686

.

.

ERRATA
.

ERRATA DO PROTOCOLO - 787428
Publicado no D.O.E nº 34.940 em 20/04/2022
Onde se lê: “[...] os artistas GrUPo Villa KidS fESTiVal, BaNda SEN-
Ta PEia, caNTor MaNo oi, cariMBÓ da Maria, GrUPo ENcaNToS do 
cUriÓ, GrUPo MiSTUra rEGioNal, GrUPo dE BalE folclorico da 
aMaZoNia, GrUPo dE cUlTUra rEGioNal iaÇá lUTEraNa, GrUPo 
aYraKYra, GrUPo dE EXPrESSÕES folcloricaS ENcaNTo do Sol, 
GrUPo ParaNaNiN, GrUPo aracUa, GrUPo Parafolclorico flor 
da aMaZoNia, GrUPo Parafolclorico frUToS do Pará, UiraPUrU, 
GrUPo Parafolclorico VaiaNGa, GrUPo SaBor MaraJoara, [...]”
Leia-se: “[...] os artistas GrUPo Villa KidS fESTiVal, BaNda SENTa 
PEia, caNTor MaNo oi, cariMBÓ da Maria, GrUPo ENcaNToS do 
cUriÓ, GrUPo MiSTUra rEGioNal, GrUPo dE BalE folclorico da 
aMaZoNia, GrUPo dE cUlTUra rEGioNal iaÇá lUTEraNa, GrUPo 
aYraKYra, GrUPo dE EXPrESSÕES folcloricaS ENcaNTo do Sol, 
GrUPo ParaNaNiN, GrUPo aracUa, GrUPo Parafolclorico flor 
da aMaZoNia, GrUPo Parafolclorico frUToS do Pará, UiraPUrU, 
GrUPo Parafolclorico VaiaNGa, GrUPo SaBor MaraJoara, TriBo 
KaWaHiVa, [...]”

Protocolo: 806629
ERRATA
ERRATA da publicação da PORTARIA N° 1150, de 30 de maio de 
2022, publicada no doE n° 34.988 de 31/05/2022, a qual concede férias 
aos servidores da fcP.
Onde se lê:

5608600/3 dENiSE GUioMar fraNco lEal doS 
SaNToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2020 à 
31/01/2021

14/07/2022 à 
12/07/2022

Leia-se:

5608600/3 dENiSE GUioMar fraNco lEal 
doS SaNToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

01/02/2020 à 
31/01/2021

14/07/2022 à 
12/08/2022

HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em Exercício

Protocolo: 806972

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 921/2022
PaE: 2022/408075
objeto: ProJETo “SoNHo dE UMa NoiTE dE VErÃo” no qual os artistas: 
acordalicE, alVaro draGo, BaNda HiT’S, caTariNa draGo, darlY 
ValENTE, dioGo oliVEira, dioGo TEcladiSTa, fiGUEirEdo Jr, GEo-
rocKS, GrooVE BoM, iVaNNa E KaSSi, rEcorda SoM E JP TUBarÃo, 
se apresentarão em formato digital – liVE, 01/06/2022, das 10h às 23h, 
no Município de Belém/Pa, com transmissão através do canal da produtora 
no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 900/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418752; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.

contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: cHaf ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no cNPJ 
30.169.217/0001-90
Valor Total: r$194.000,00
data: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 921/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 921/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 806659
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 920/2022
PaE: 2022/420917
objeto: ProJETo “caNTo ENVolVENTE” no qual os artistas: HENriQUE 
SENNa, dJ lUcaS iMPErador, lUiZiNHo liNS, MoSTarda ElÉTrica, 
oS caraS do forrÓ, ricHElE HallidaY, GrUPo TaMo JUNTo, YGor 
fErraZ, BaNJo loKo, BaNda dESEJo ProiBido, dJ JEffErSoN SHoW 
MaN, GrUPo NoSSa HiSTÓria se apresentarão em formato digital-liVE, 
no dia 01/06/2022, no Município de Belém/Pa, no canal da produtora no 
Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 877/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049181; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TriBUS ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 920/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 920/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 806529
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 919/2022
PaE: 2022/420934
objeto: ProJETo “MUSicaNdo a Vida” no qual os artistas: dJ JEffErSoN 
SHoW MaN; dESEJo ProiBido; GrUPo NoSSa HiSTÓria; HENriQUE 
SENNa; lUcaS iMPErador; lUiZiNHo liNS; ricHElE HalidaY; MoS-
Tarda ElÉTrica; oS caraS do forrÓ; BaNJo loKo; YGor fErraZ; 
TaMo JUNTo se apresentarão em formato digital-liVE, no município de 
Belém/Pa, em 04/06/2022, das 10h às 22h, no canal da produtora no 
Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 911/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049182; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 919/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 919/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 806495
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 917/2022
PaE: 2022/653557
objeto: ProJETo “BaNZEiro caSTaNHal ii” no qual a artista lUaNa 
MaGalHÃES se apresentará em formato presencial, a ser realizado em 
03/06/2022, no horário de 23h, no Município de Mãe do rio/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 907/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 318815; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 50.000,00
data: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 917/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 917/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 806436
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 918/2022
PaE: 2022/462315
objeto: ProJETo “Balada ParaENSE” no qual os artistas: MESSiaS lYra, 
alEXaNdrE SoUSa, Marco daNTaS, raMiro TraVaSSoS, JHoNY Mari-
NHo, dJ MariaNo, GrUPo MUrErÉ, PEdro MarQUES se apresentarão 
em formato digital-liVEno dia 03/06/2022, das 11h às 19h, no Município 
de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 910/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049264; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: liliaN coSTa, inscrita no cNPJ 33.291.018/0001-49
Valor Total: r$78.000,00
data: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 918/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 918/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 806451
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 922/2022
PaE: 2022/407611
objeto: ProJETo “ElETro HiTS” no qual os artistas: dJ ElToN, fEco, aN-
dEK, TEVEZZ, KaME, dJ dUda, rESQ, GUSTTaVoc, KorB, VVGlo BoM-
Ba, dJ BUiU o dJ do aMor, dJ dalToN, dJ dEiVid, dJ diNHo, dJ lUla 
SaUdadE, dJ PaUliNHo, dJ SilViNHo, dJ ViTor PEdra E dJ claYToN, 
se apresentarão em formato digital – live, em 01/06/2022, das 05h às 
23h, no município de Belém/PA, com transmissão através do canal oficial 
da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 902/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418767; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fSr ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$179.000,00
data: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 922/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 922/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 31/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 806811

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1081 - CGP/FCP DE 24 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/634286– Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas/fcP, da-
tado de 23/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão participar da organização de espaços nas 
Usinas da Paz no Municípios de canaã dos carajás.

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO DIÁRIA
carloS HENriQUE SilVa GoNcalVES 

fiGUEirEdo 57176658/3 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 27 a 31/05/2022. 4,5

JUlio cESar da SilVa MElo 57203419/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 806739

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO DE RESULTADO
EDITAL N.º 04/2022 DE 18/02/2022 - PRÊMIO FCP DE INCENTIVO 
À ARTE E À CULTURA 2022
rESUlTado da faSE iNicial do ProcESSo dE HaBiliTaÇÃo doS caN-
didaToS iNScriToS EM coNSoNÂNcia coM o iNSTrUMENTo EdiTalÍ-
cio SUPraciTado, coM oS NoMES doS caNdidaToS HaBiliTadoS Por 
ordEM alfaBÉTica EM coNforMidadE coM o SUBiTEM 9.3:
1. acY rEMÍGio aYrES
2. adilENa dE SoUSa rEBElo fEliX
3. adNilSoN dE oliVEira NaSciMENTo
4. adriaN KaUÊ BENTES da SilVa
5. adriaNa carla alMEida fUKUoKa
6. adriaNa GoMES da MaTa
7. adriaNNa SaMara da SilVa oliVEira
8. adriaNo alBErTo cardoSo PErEira
9. adriaNo PENa fUrTado
10. adriSoN HENriQUE da SilVa fiGUEira
11. alaN MUrilo dE oliVEira ViaNa
12. alaN PESSoa Garcia
13. alaNa clEMENTE liMa
14. alciMara dE oliVEira BraGa
15. aldiNo VilHENa BarBoSa
16. aldo lUciaNo corrÊa dE liMa
17. aldo lUiZ ViaNa GaTiNHo
18. alESSaNdra SoUSa fErrEira
19. alESSaNdro ricardo PiNTo caMPoS
20. alESSoN da SilVa BarroS
21. alEX SaNToS alVES
22. alEXaNdrE iraN loPES lEoNEl
23. alEXSaNdro MoraES dE PaiVa
24. alfrEdo aNdradE doS rEiS
25. alfrEdo liSBoa PadilHa NETo
26. alicE BraGa araUJo
27. alicE cáriTaS alMEida aMaraNTE
28. álVaro JorGE SENa dE aNdradE
29. alViN JadiEl ToVar MarTÍNEZ
30. aMadEU GaBriEl MarTiNS cardoSo
31. aMaUrY raMalHo dE SoUZa
32. aNa clara SoloN rUfiNo
33. aNa fláVia dE MEllo MENdES
34. aNa lUcia do roSário fErrEira
35. aNa MÔNica TorrES dE oliVEira
36. aNa PaUla BEcKEr PETri
37. aNa PaUla fErrEira PiMENTEl
38. aNErci GErMaNo da coNcEiÇÃo
39. aNdErSoN lUcaS da coSTa PErEira
40. aNdErSoN dE PaUla doS SaNToS
41. aNdrÉ fEliPE PErEia dE SoUZa
42. aNdrÉ frEiTaS doS SaNToS
43. aNdrÉ SilVa dE alcÂNTara
44. aNdrEia doS SaNToS aNaNiaS oliVEira
45. aNdrEEV aUGUSTo PENa da VEiGa
46. aNdrEi dE SoUZa SiMÕES
47. aNGÊlo JoSÉ dE caSTro foNSÊca
48. aNTÔNio alEX Prado loBaTo
49. aNTÔNio BENEdiTo dE JESUS da SilVa BiTENcoUrT
50. aNToNio carloS BEZZEra dE SoUZa JUNior
51. aNToNio claUdio coSTa alfoNSo
52. aNTÔNio fErNaNdo SoarES PErEira
53. aNToNio lEoNardo TEiXEira SilVa
54. aNToNio NUNES BoTElHo filHo
55. aNTÔNio PEdro calado ViEira
56. aNTÔNio SÉrGio rodriGUES doS SaNToS
57. arGEMiro fErNaNdo dE carValHo NaVarro NETo
58. arliNdo fiGUEirEdo do roSário JÚNior
59. arMaNdo araÚJo dE MENdoNÇa
60. arNaldo PiNTo MacEdo
61. arTHUr EriK MoNTEiro coSTa dE BriTo
62. arTHUr roBErTo SilVa loPES
63. arTUr dÓria MoTa
64. BárBara BaTiSTa alVES
65. BENEdiTo diaS dE JESUS
66. BENEdiTo SoUSa
67. BENTo GUSTaVo dE SoUSa PiMENTEl
68. BiaNca dE araÚJo NEVES
69. BolYVar MorEira dE MElo filHo
70. BrENda JUcYMara SoUSa dE MoraES fErrEira
71. BrENda PaES TEiXEira
72. BrUNa SUElEN SilVa BarroS
73. BrUNa VaTUSa raiol doS SaNToS
74. BrUNo daNiEl daS NEVES BENiTEZ
75. BrUNo darWicH rocHa da SilVa
76. caMila criSTiNa riBEiro alVES
77. caMila dE fáTiMa SiMÃo dE MoUra alcÂNTara
78. caMila dUarTE dE SoUSa
79. caMila YUri BriTo HoNda
80. caMilla cElESTE MENdES VElaSQUES
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81. carla SUEli caBral da SilVa
82. carloS EdUardo SaNToro dE SoUZa
83. carloS HENriQUE coSTa MoNTEiro
84. carloS HENriQUE Garcia dE SoUZa
85. carMEN Maria riBaS GoMES
86. caroliNE SaNToS GoMES
87. cEZar EScocio dE faria JUNior
88. cHriSTiaN araÚJo da coSTa
89. cHriSTiaNE SoPHia GodiNHo doS SaNToS
90. cidErValdo alVES dE oliVEira
91. clara lETÍcia NaSciMENTo corrEia
92. clara MorBacH GaBY
93. claUdio fErrEira dE SoUSa
94. clENE liSBoa da crUZ
95. clEoMY liMa MoTa
96. crEUZa da SilVa GoMES
97. criSTiaNE Maria PirES MarTiNS
98. dalTo SaraiVa doS SaNToS
99. daNiEl da rocHa lEiTE JUNior
100. daNiEl ÍTalo cordEiro da lUZ
101. daNiEla aNTUNES da SilVa
102. daNiEllE dE SoUZa cHaVES
103. daNiEllE do Socorro filGUEiraS da SilVa
104. daNiEllE foNSEca do NaSciMENTo
105. daNToN fEliPE caMPoS doS SaNToS
106. daYaNE fErrEira da SilVa
107. dÉBora alESSaNdra coSTa dE oliVEira
108. dEiZE criSTiNa MarQUES raiol
109. dÉlio SaraiVa doS SaNToS
110. dENilcE raBElo BorGES
111. dENilSoN BaTiSTa rodriGUES fErrEira
112. diaNa criSTiNa dUarTE do ESPiriTo SaNTo
113. diEGo aQUiNo caValcaNTE GoNÇalVES
114. diEGo aUGUSTo PErEira da rocHa
115. diEGo dUarTE BorGES
116. dircÉlia dE NaZarÉ SoUSa MoraES
117. EdilSoN JoSÉ caSTro SilVa
118. EdirlEY MarUZo SilVa da coSTa
119. EdiValdo fErrEira dE frEiTaS JUNior
120. EdNa lÚcia GoMES E SilVa
121. EdSoN coElHo dE oliVEira
122. EdSoN doS SaNToS JUNior
123. EdSoN SilVa BarBoSa
124. EdUardo oScariNo MarTiNS daS NEVES
125. EdUardo VEraS NaSciMENTo
126. EdValdo PiNTo PErEira dE SoUZa
127. ElaiNE coSTa da SilVa
128. EldENilSoN cardoSo doS SaNToS
129. EldEr oTáVio SaNToS aGUiar
130. ElEN dE JESUS MacHado dE oliVEira
131. ElESSaNdra doS SaNToS SilVa
132. Elia SUSaN WaUGHoN dE MENEZES
133. EliEZEr aTaidE do NaSciMENTo
134. EliEZEr SoUZa carValHo
135. ElVES dE SoUSa coSTa
136. ElY rEGiNa PErEira rodriGUES
137. EMaNUEl MacdoNald GaViNo dE MoraES
138. EMaNUEllE PaTricia SilVa caSTElo
139. EMErSoN JoSÉ loBaTo coElHo
140. ESTEr PaiXÃo corrÊa
141. EUcidEMar da SilVa coElHo
142. EVaNdro da SilVa BriTo
143. EVErSoN BorGES do NaSciMENTo
144. EVErSoN cESar coNcEiÇÃo MElo
145. faBiaNa GoMES fáBio
146. fáBio da SilVa fUrTado
147. fáBio dE oliVEira BarBoSa
148. faUSTiNa TaVarES GaliZa
149. fErNaNda da VEra crUZ dE oliVEira
150. fErNaNda PESSoa MoNTEiro
151. fErNaNdo dE JESUS fErrEira GUiMarÃES
152. fErNaNdo dE PádUa MESQUiTa dE aZEVEdo
153. fiaMa rodriGUES SilVa
154. filiPE da SilVa SaNToS
155. fraNciEllY doS SaNToS raMoS dE Sá
156. GaBriEl doUGlaS SaNTiaGo aMaral
157. GaBriEl PErEira da SilVa SaNTiaGo
158. GaBriEl SaNToS dE SoUZa
159. GaBriEla PESSoa MoNTEiro
160. GaBriEla SoBral MarQUES fEiToSa
161. GaBriEllY alBUQUErQUE PErEira SaNTa BrÍGida
162. GaBriEllY alcaNTara cardoSo
163. GEraldiNE fifaME doNa fadairo
164. GilENo Marco fUrTado foiNQUiNoS
165. GiSElE Gaia da SilVa SaGica
166. GiSSElE VaNESSa TEiXEira da SilVa
167. GraZiEla BrUM da SilVa
168. GUido coUcEiro EliaS
169. GUSTaVo BaTiSTa dE liMa
170. HailToN oliVEira da crUZ
171. HEVErToN lUiZ do aMaral MoraES
172. HUGo GoMES do NaSciMENTo

173. HUGo lEoNardo araÚJo
174. iGor BarBoSa MarQUES
175. iGor BarroS da SilVa
176. iNGrid GoMES dE frEiTaS
177. iSaBEla dE BriTo liMa
178. iSadora ocTaVia frEdErica aUGUSTa aVErTaNo rocHa
179. iSMaEliNo GoNÇalVES fiGUEirEdo JUNior
180. iSraEl aNdradE oliVEira
181. iVaNdro SErGio fariaS SarMENTo
182. iZaBElla PaNToJa rocHa
183. JacQUES iVaN GEorGES JaNGoUX
184. JailES PiMENTEl doS rEiS
185. JaiME aUGUSTo dUarTE aMaral
186. Jair cHiPaia MENdES
187. JaMilE caroliNE aNdradE coNcEiÇÃo
188. JarBaS alVES dE carValHo E SilVa
189. JaYME JoSÉ PoNTES NETo
190. JEffErSoN fErNaNdES daNTaS
191. JÉfTEr NErY PiNTo da SilVa
192. JENiffEr coNcEiÇÃo NaSciMENTo
193. JEoKEVESSoN da SilVa SoUZa
194. JoaNa cHaGaS da SilVa
195. JoaNNa Sara raBElo SaraiVa
196. JoÃo aUGUSTo TaVarES rodriGUES
197. JoÃo carloS rÊGo MiraNda
198. JoÃo da SilVa loPES
199. JoÃo dE liMa SaNToS
200. JoÃo PEdro SoUSa caValcaNTE
201. JoNaS HocHErMaN corrÊa
202. JÔNaTaS dE aMoriM BraNcHES
203. JoNilSoN liNo rodriGUES
204. JoraNE raMoS dE caSTro
205. JoSE aNToNio dE oliVEira NETo
206. JoSÉ carloS MoNTEiro da PaiXÃo
207. JoSÉ clEBEr dE oliVEira E SoUSa JUNior
208. JoSÉ clEMENTE ScHWarTZ MarTiNS
209. JoSÉ dE alMEida ViaNa JUNior
210. JoSÉ lEUaN MoNTEiro fErrEira
211. JoSÉ SaNTiaGo da coSTa NETo
212. JoSÉ ViNÍciUS da SilVa lEiTE
213. JoSÉ WilToN SErrÃo NaSciMENTo
214. JoYcE diaS NaBiÇa
215. JUliaNo BENTES NaSciMENTo
216. Kaio lorENZo da SilVa cardoSo
217. KallEB MENEZES rENdEiro
218. KaroliNE corrÊa MarQUES da SilVa
219. KEMElY SoarES raMoS
220. KEYla criSTiNa TiKKa SoBral
221. KlEBEr dUMErVal GUiMarÃES dE oliVEira
222. KlEidiaNE SoUSa PiNHEiro
223. KlEodoN doS SaNToS GoNÇalVES
224. laÍS rUPf caValcaNTE
225. laiSa SUElEN SilVa BaTiSTa doS SaNToS
226. laZaro aMoriM fErNaNdES
227. lEoNardo BoTElHo doS SaNToS
228. lEoNardo fariaS doS SaNToS
229. lEoNardo MaTEUS PraTaGY PiNTo
230. lEoNidaS alVES lEal
231. lETicia BarriGa GUErra
232. liaNE alMEida GaBY PiNHEiro
233. lÍlia criSTiaNE BarBoSa dE MElo
234. liliaNY corrÊa SErrÃo
235. liNo caliXTo HaZEU (Maira JoHaNNa caSTro HaZEU)
236. liVaNEY oliVEira BraGa
237. lÍVia dE MacEdo PrESTES
238. lÍVia SoUZa GUiMarÃES
239. lorENNa dE MElo E SilVa MESQUiTa
240. loriMar do carMo BarBoSa
241. lUaN HENriQUE SacraMENTo rEiS
242. lUcaS da SilVa NEGrÃo
243. lUcaS GaBriEl fErrEira dE SoUZa
244. lUcaS MaGalHÃES ESTrEla PiNTo
245. lUcaS MoNTEiro aSSEf SErEJo
246. lUciaNa TaVarES dE oliVEira MarTiNS
247. lUiS aNToNio PoNTES BarBoSa
248. lUiZ GoNZaGa MEdEiroS JÚNior
249. lUiZ UrBaNo MENdoNÇa fErrEira
250. lUiZa coSTa BraGa crUZ
251. MaGdalENa lara
252. MarcElE SaNToS dE SoUSa
253. MarcEllE alMEida dE SoUSa
254. MarcElo aNTÔNio fErNaNdES
255. MarcElo rodriGUES SilVa
256. MarcElo VaZ loPES
257. Márcia aNdrÉa oliVEira do roSário
258. Marcia dUailiBE forTE
259. MarcilENE GoNÇalVES liMa
260. MarcÍlio BENEdiTo caldaS coSTa
261. Marcio alaN NoGUEira NaVEGaNTES
262. Marcio BarrETo rEiS
263. Márcio EliaS NUNES do NaSciMENTo
264. Marcio JoSÉ GoNÇalVES JardiM
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265. Marco aNTÔNio MoNTEiro GUrJÃo
266. MarcoS aNdrÉ HaYdEN dE alBUQUErQUE
267. MarcoS SaMUEl coSTa da coNcEiÇÃo
268. MarcoS ValÉrio MoNTEiro PadilHa Jr
269. MarGarET MoUra rEfKalEfSKY
270. MarGarETH SoUSa laMEira aMoriM
271. Maria dE loUrdES aMaral coroa
272. Maria do Socorro dE SoUZa carNEiro
273. Maria EdUarda MiraNda dE MaToS
274. Maria EUNicE fariaS fraNco
275. Maria GorETi SoUSa laMEira
276. Maria iraNETE PicaNÇo MoNTEiro
277. Maria iSaBEl dE carValHo foNSEca afoNSo
278. Maria lidia airES dE MENdoNÇa
279. Maria NEirE da SilVa rocHa
280. MariaNa dE SoUZa SaraME
281. Marilda BriTo fErNaNdES
282. Mario PESSoa MaToS
283. MarliSoN alEXaNdrE frEiTaS da SilVa
284. MarloN fErrEira MoraES
285. MarTa MariaNa diaS SoUZa
286. MaTHEUS doS SaNToS BENTo
287. MaTHEUS lUaN frEiTaS aMoriM
288. MaYara daYaNE MoNTEiro SaNToS
289. MaYara doS SaNToS raMoS dE Sa
290. MaYrla aNdradE fErrEira
291. MaYcoN doUGlaS ModESTo loPES
292. MEliSSa da coSTa alENcar
293. MicElE do ESPÍriTo SaNTo da SilVa
294. MiGUEl doS SaNToS MoraiS
295. MilENa EVElYN fraNÇa Maia
296. MilENE GUEdES da SilVa
297. MoiSÉS EliaS PiNTo NaSciMENTo
298. MoiSÉS rodriGUES dE SENa
299. MoiZES frEirE SoarES
300. MoNica GoUVEia doS SaNToS
301. MoNica liZardo dE MoraES
302. NaTália criSTiNa fErrEira SarMENTo
303. NaTaSHa aNGEl dE oliVEira BorGES
304. NEHEMiaS MENEZES da rocHa
305. NiElSoN loPES doS SaNToS
306. NilMa cHaGaS arraES
307. NilToN loUrENÇo doS SaNToS JÚNior
308. ociMar MoUra MaNiTo
309. olGaNicE MaciEl BraNcHES
310. orlaNdiNo do carMo BarBoSa
311. oTáVio SaloMÃo HaBiB daNTaS
312. oZiEl BraGa TaVarES JUNior
313. PaloMa SilVa da coSTa
314. PaUla fErNaNda SacraMENTo doS aNJoS
315. PaUla GoMES SaMPaio
316. PaUlo aNdrÉ faVacHo SilVa
317. PaUlo cESar diNiZ
318. PaUlo JoSÉ MaUÉS corrÊa
319. PaUlo MaXiMiliNo ESPÍNdola dE fariaS
320. PaUlo roBErTo alVES
321. PaUlo SÉrGio daS NEVES SoUZa
322. PaUlo SÉrGio laVarEda MEdEiroS
323. PaUlo VicTor doS SaNToS PiNHEiro
324. PEdro adENilSoN SilVa GUEdES
325. PEdro iSraEl MoTa PiNTo
326. PEdro JorGE rodriGUES dE alcÂNTara
327. PliNio MaZiEro JUNior
328. PriScila caSTro TEiXEira
329. PriScila roMaNa MoraES dE MElo
330. rafaEl doS SaNToS GoMES
331. rafaEl fErNaNdES diaS
332. rafaEl fErrEira
333. rafaEl WilliaN riBEiro GoMES
334. raiMUNdo alEX oliVEira coSTa
335. raiMUNdo cordEiro filHo
336. raMoN fraZÃo da SilVa
337. raMoN KENNEdY raMoS da SilVa
338. raNiEr fErNaNdES rocHa E SilVa
339. raPHaEl aNdradE rocHa
340. raPHaElla MarQUES dE oliVEira
341. raUllf fErraZ liMa
342. rEGiNa cÉlia loPES da SilVa
343. rEGiNaldo dE SoUZa ViaNa
344. rENaN SaNToS do roSário
345. rENaTa MEllo SEGToWicK
346. rENaTo cHalU PacHEco HÜHN
347. rENaTo da SilVa roSaS
348. rENaTo fErrEira GoNÇalVES
349. rENaTo lUiZ TriNdadE
350. rENaTo TEiXEira PiNHEiro
351. rHoBSoN cHriSToPHEr coSTa doS SaNToS

352. ricHardSoN rodriGUES GUTTErrES
353. riTa aUXiliadora GoNÇalVES dE SoUZa
354. roBErTa PiNHEiro MENdES
355. roGÉrio SaNToS dE BriTo
356. roMUaldo Baccaro JUNior
357. roNaldo adriaNo BaTiSTa SarMENTo
358. roSaNa da SilVa alVES
359. roSaNGEla loBaTo dE oliVEira lEiTE
360. roSEaNY KariMME SilVa foNSEca
361. roSilENE fUrTado PadilHa
362. roSiNaldo PiNHEiro da foNSEca
363. rUBErValdo crUZ SarMENTo filHo
364. rUlliEN GENTil PoliZEli
365. rUTHlEa liMa MEdEiroS GalVao
366. SaBliNa araUJo da SilVa
367. SaMara caValcaNTE da SilVa
368. SaMilY Maria MorEira da SilVa E SilVa
369. SaNdra dUailiBE forTE BarBoSa
370. SElMa MarTiNS BalTaZar
371. SErGio aNTÔNio dE MEdEiroS
372. SEVEriNo JUNior dE alMEida rocHa
373. SidNEY SilVa MENdoNÇa
374. SÍlVio do NaSciMENTo BarBoSa
375. SolaNGE laricE rodriGUES foNSEca
376. TaiNá aMaral corÔa
377. TairES MaGNo PacHEco
378. TaÍS PENa dE caSTro
379. TaliTa lEMoS PiNHEiro
380. TaNYa Maria SoUZa dE fiGUEirEdo MarciÃo
381. TaTiaNa caValcaNTE faBEM
382. TaYNara dE liMa BorGES
383. THaliTa BorGES da SilVa
384. THiaGo BrENo SMiTH dE oliVEira PaMPloNa
385. THiaGo KaZU EGoSHi da SilVa
386. TiaGo BaTiSTa SilVa
387. VaNESSa MENdoNÇa BorGES
388. VaNESSa oliVEira HaSSEGaWa
389. VarliNdo JoSÉ foNSEca
390. VicTor HUGo NUNES dE carValHo
391. ViTor alEXaNdrE ViEira MaToS
392. ViTor NUNES dE SaNTaNa
393. ViViaN Maria PErEira SaNTa BriGida
394. WaNdErSoN da SilVa coSTa
395. WElliNGToN BaTiSTa da SilVa
396. WElliToN laUrENTiNo BoTElHo
397. WElliTToN BarrETo BarrETo
398. WHaNdEr EdUardo PaMPloNa corrEa
399. WillY aUGUSTo da cUNHa fraNÇa
400. YaN rodriGo diaS dE oliVEira
401. YaSMiN alVES PiNTo
402. YUri JoSÉ dE SoUZa GUEdElHa
403. YUri SoarES WariSS
o PraZo EdiTalÍcio Para a iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSoS aBrE NoS 
diaS 02 E 03/06/2022.
JoaQUiM alfrEdo GUiMarÃES Garcia
diretor de artes/fcP

Protocolo: 806936

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N°. 105/2022 - FCG de 31.05.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
coNSidEraNdo os termos da correspondência interna de 20.05.2022-Pa-
dProNac, subscrito pela Presidente da comissão, por meio do qual solicita 
redesignação da comissão processante para conclusão do Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurado através da PorTaria Nº. 149/2020-fcG, 
de 04/12/2020, publicada no doE nº. 34.427 de 07/12/2020, tendo em 
vista a necessidade de realizar diligências necessárias à instrução do Processo;
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão composta pelos servidores oSMariNa Maria 
doS SaNToS daNTaS - if: nº. 5906271/1, aliNE dE oliVEira corrÊa 
MENdES - if: nº. 5906143/1 e aNTÔNio JUNior da coSTa caSTro -  if: 
nº. 5906273/1, presidente e membros respectivamente, a fim de dar con-
tinuidade aos trabalhos, visando a conclusão do Processo administrativo 
disciplinar de apuração dos fatos descritos no processo nº. 2020/660484.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 806509
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.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa clic ENTrETENiMENTo E arTE lTda 
- ME, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 09.371.663/0001-97.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo diretor- cantor e ator 
de musical faustino Zani de andrade Júnior, necessários ao evento “V EN-
caNTa”, que ocorrerá no período de 27 de maio a 05 de junho de 2022, na 
cidade de Belém-Pa, conforme processo nº 2022/630207.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT: 4720113 3921503, Nd: 339039 , fT: 
0101, aT: 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 27/05/ 2022.

Protocolo: 806523
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física MaTHEUS corrEa alBorGHET-
Ti, inscrito no cPf sob o nº 057.624.039-71.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo pianista Matheus correa 
alborghetti, necessários ao evento “ V ENcaNTa”, que ocorrerá no período 
de 27 de maio a 05 de junho de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme 
processo nº 2022/633017.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT: 47201 13 392 1503, Nd: 339036 , 
fT: 0101 , aT: 8841
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 27/05/ 2022.

Protocolo: 806532
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física aNa ESTEr rodriGUES caBral 
NEVES, inscrito no PaSSaPorTE sob o nº cc536970.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela soprano ana Ester ro-
drigues cabral Neves, necessários ao evento “ V ENcaNTa”, que ocorrerá 
no período de 27 de maio a 05 de junho de 2022, na cidade de Belém-Pa, 
conforme processo nº 2022/620487.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 10.000,00 (dez mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT: 47201133921503, Nd: 339036 , 
fT: 0101, aT: 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 27/05/2022.

Protocolo: 806542
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa clic ENTrETENiMENTo E arTE lTda 
- ME, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 09.371.663/0001-97.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo professor de canto ra-
fael Torquato Villar, necessários ao evento “V ENcaNTa”, que ocorrerá no 
período de 27 de maio a 05 de junho de 2022, na cidade de Belém-Pa, 
conforme processo nº 2022/623980.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT: 4720113 3921503, Nd: 339039, fT: 
0101, aT: 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa, 27/05/2022.

Protocolo: 806502

.

.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 11/2022, para contratação da empresa 
clic ENTrETENiMENTo E arTE lTda - ME visando a participação do artis-
ta rafael Torquato Villar ao “V ENcaNTa”, que ocorrerá no período de 27 de 
maio a 05 de junho de 2022, na cidade de Belém-Pa. conforme processo 
Nº 2022/623980.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Belém, Pa, 27 de maio de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 806551

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 15/2022, para contratação da pessoa 
física aNa ESTEr rodriGUES caBral NEVES, visando a participação do 
artista ao evento “V ENcaNTa”, que ocorrerá no período de 27 de maio 
a 05 de junho de 2022, na cidade de Belém-Pa. conforme processo Nº 
2022/620487.
Valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais).
Belém, Pa, 27 de maio de 2022
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 806574
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 14/2022, para contratação da pessoa físi-
ca MaTHEUS corrEa alBorGHETTi, visando a participação do artista ao 
evento “V ENcaNTa”, que ocorrerá no período de 27 de maio a 05 de junho 
de 2022, na cidade de Belém-Pa. conforme processo Nº 2022/633017.
Valor: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Belém, Pa, 27 de maio de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 806571
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 13/2022, para contratação da empresa clic 
ENTrETENiMENTo E arTE lTda - ME visando a participação do artista 
faustino Zani de andrade Júnior ao “V ENcaNTa”, que ocorrerá no período 
de 27 de maio a 05 de junho de 2022, na cidade de Belém-Pa. conforme 
processo Nº 2022/630207.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Belém, Pa, 27 de maio de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 806563

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 487 de 30 de maio de 2022.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/630629/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 (duas diárias complementares), 
que por motivo de alteração de logística na agenda do Governo do Estado, 
houve a necessidade de sua permanência no município de ourém, nos dias 
24 a 26 de maio, para conduzir equipe de jornalismo desta Secretaria de 
comunicação.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 806984

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 155/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNTElPa, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de
novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio nº 55/2022-GaB-fUNTElPa, de 24
de maio de 2022, contido nos autos do Processo nº 2022/640451, de 24 de
maio de 2022;
r E S o l V E:
i – NoMEar GiordaNa aSSEf KrUMPaNZEr para exercer o cargo em
comissão de GErENTE, lotado no Gabinete da Presidência, a contar de 01
de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806441
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.

.

ERRATA
.

Errata da Portaria de Diárias da portaria 140/2022, dE 23 dE Maio 
dE 2022, que trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em 
doE 34.982 de 25 de maio de 2022:
Onde se lê:
no período de 31/05/2022 a 14/06/2022
Lê-se:
no período de 08/06/2022 a 22/06/2022

Protocolo: 806362
Errata da Portaria de Diárias da portaria 138/2022, dE 23 dE Maio 
dE 2022, que trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em 
doE 34.982 de 25 de maio de 2022:
Onde se lê:
no período de 31/05/2022 a 14/06/2022
Lê-se:
no período de 08/06/2022 a 22/06/2022

Protocolo: 806366
Errata da Portaria de Diárias da portaria 139/2022, dE 23 dE Maio 
dE 2022, que trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em 
doE 34.982 de 25 de maio de 2022:
Onde se lê:
no período de 31/05/2022 a 14/06/2022
Lê-se:
no período de 08/06/2022 a 22/06/2022

Protocolo: 806372
Errata da Portaria de Diárias da portaria 145/2022, dE 25 dE Maio 
dE 2022, que trata da coNcESSÃo dE diáriaS, do servidor, publicada em 
doE 34.983 de 26 de maio de 2022:
Onde se lê:
no período de 31/05/2022 a 14/06/2022
Lê-se:
no período de 08/06/2022 a 22/06/2022

Protocolo: 806358

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 156/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 52/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 24/05/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/637716, de 
24/05/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JoÃo BaTiSTa flEXa 
dE MElo, ocupante do cargo de Tec Est repet. retr. de Tv, Matrícula fun-
cional nº 3179974/1, para custear despesas com viagem ao (s) Município
(s) de anajás no período de 04 à 08/06/2022, com o objetivo de realizar 
manutenção no transmissor que se encontra fora do ar na rTV,s do mu-
nicípio.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806929
PORTARIA N.º 159/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 13/2022 – dPor/fUNTElPa,
24/05/2022, contidos nos autos do Processo Nº 2022/654090, de 
24/05/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 2 ½ (duas e meia) diárias ao servidor lariSSa GUErrEiro 
diNiZ MarTiNS, ocupante do cargo em comissão de dirETor, Matrícula 
funcional nº 5956971/1 para custear despesas com viagem ao(s) Município
(s) de canaã dos carajás, no período de 03 à 05/06/2022, com o objetivo 
de participar da inauguração da USiPaZ, no município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806907
PORTARIA Nº 160/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022 da coPr/fUNTEl-
Pa, de 30/05/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/665443, de 
30/05/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor MaicoN aNdrEi PE-
rEira GoMES, ocupante do cargo em comissão de assistente ii, Matrícula
funcional nº 5919327/3, para custear despesas com viagem ao (s) Municí-
pio (s) de canaã dos carajás no período de 03 à 05/06/2022, com o objeti-

vo de realizar cobertura jornalística da transmissão ao vivo da inauguração 
da USiNa PaZ no município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806898
PORTARIA Nº 157/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 12/2022 da coJor/fUN-
TElPa, de 27/05/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/661221, 
de 27/05/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor MaTHEUS cÂMara 
raYMUNdo, ocupante do cargo em comissão de assistente ii, Matrícula 
funcional nº 5965877/1, para custear despesas com viagem ao (s) Municí-
pio (s) de canaã dos carajás no período de 03 à 05/06/2022, com o objeti-
vo de realizar cobertura jornalística da transmissão ao vivo da inauguração 
da USiNa PaZ no município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806921
PORTARIA N.º 158/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 03/2022 – dPor/fUNTElPa,
09/05/2022, contidos nos autos do Processo N.º 2022/657644, de 
09/05/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 2 e ½ (duas diárias e meia) diárias ao servidor MaTEUS Mi-
raNda loPES, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii, Matrí-
cula funcional nº 5918904/2 para custear despesas com viagem ao Municí-
pio de canaã dos carajás, no período de 03 a 05/06/2022, com o objetivo 
de realizar produção e cobertura jornalística da transmissão ao vivo da 
inauguração da USiNa dE PaZ do município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806914
PORTARIA Nº 151/2022, DE 27 DE MAIO DE 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022 – daf/fUNTEl-
Pa, de 26/05/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/656697, de 
26/05/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 ½ (quatro e meia) diária(s), ao(s) servidor(a) SHirlEY MU-
NiZ fUrTado, matrícula nº 5899937/3, ocupante do cargo em comissão 
de coordENador dE NÚclEo, para custear despesas com viagem a Bra-
sília, no período de 06 a 10/06/2022, com objetivo de realizar visita técnica 
na Empresa Brasil de comunicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 806425

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 622/2022-GAB/PAD  
Belém, 30 de maio de 2022.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo Eletrônico nº  
2021/1202273 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação, exarada pelo  consultor Ju-
rídico  do Estado- aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor dos servidores a.c.P.., matrícula nº 5906045-1,pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, ii e 
Vi c/c 178, Xi da lei nº 5.810/94
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ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da ro-
cHa GÓES araÚJo Mat. 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo Mat. 
5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES  Mat. 57224108-1, para 
sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
2. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 806654
PORTARIA N° 67 /2022 - GAB/SAEN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da EEEM. francisca Nogueira da costa ramos/anexo iii- UrE 
02, concedida a servidora abaixo relacionado, responsável pela referi-
da escola.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/639467- PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar o Vice- diretor da EEEM. francisca Nogueira da costa 
ramos/anexo iii, jurisdicionada à UrE 02, a receber os recursos do fun-
do rotativo da referida Unidade referente ao exercício de 2022, podendo 
executar as seguintes transações: Efetuar pagamentos, emitir cheques, 
solicitar saldos e extratos bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ 
contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efetuar transferências. 

MUNICÍPIO SETOR SERVIDOR (A) MATRÍCULA CPF

 BaiÃo EEEM. francisca Nogueira da costa 
ramos/anexo iii cloVES NaZarÉ PiMENTEl 5629900-2 228.360.202-53

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 24 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 806371
PORTARIA N° 66/2022 - GAB/SAEN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEM. PaES dE carValHo- USE 02 - BElÉM, concedida a ser-
vidora abaixo relacionado, responsável pela referida Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-584240- PaE.
rESolVE
art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEM. PaES dE carValHo - USE 02 
- BElÉM, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade re-
ferente ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes transações: 
Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, 
retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, baixar che-
ques e efetuar transferências. 

MUNICÍPIO SETOR SERVIDOR (A) MATRÍCULA CPF

BElÉM EEEM. PaES dE carValHo 
- USE 02 BETcE BaSilE dE oliVEira 471402-1 064.793.402-72

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 27 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 806356

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

Ato: CONTRATO Nº 293/2022-BELÉM
Nome: EliEUSa da coNcEicao
cargo: ProfESSor
Vigência: 25/05/2022 a 24/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: CONTRATO Nº 294/2022-BELÉM
Nome: Maria do Socorro dUarTE faro BraSil
cargo: ProfESSor
Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: CONTRATO Nº 295/2022-BELÉM
Nome: iSaira raiMUNda doS SaNToS faGUNdES
cargo: ProfESSor
Vigência: 31/05/2022 a 30/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.

Ato: CONTRATO Nº 296/2022-CAPITÃO POÇO
Nome: daNYElE KaliNE SaNToS da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: CONTRATO Nº 297/2022-CAPITÃO POÇO
Nome: EliZETE doS rEiS riBEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: CONTRATO Nº 298/2022-CAPITÃO POÇO
Nome: VaNia lEoNora fErrEira da coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.

Protocolo: 806817

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

Ato: PORTARIA Nº 139/2022-CPSP
Término de vínculo: 04/04/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: ElliVElToN carValHo da cUNHa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 806866

.

.

LICENÇA PARA CURSO
.

LICENÇA CURSO / CCVS
PORTARIA Nº 004587 / 2022 - SAGEP - 27/05/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
EdUcaÇÃo, Na UNiVErSidadE do ESTado do Pará, No PEriodo dE 
24/05/2022 a 05/03/2024, a(o) SErVidor(a) Maria caTariNa WaNZE-
lEr carValHo, MaTricUla Nº 5905977-1, ProfESSor claSSE ii, lo-
Tado(a) No(a) Erc aSSociaÇÃo dE PaiS E aMiGoS EXcEPcioNaiS, No 
MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 806775
LICENÇA CURSO / CCVS
PORTARIA Nº 004767 / 2022 - SAGEP - 27/05/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM ES-
TUdoS liNGUÍSTicoS, Na UiVErSidadE fEdEral do Pará, No PErÍo-
do 27/05/2022 a 31/07/2023, a(o) SErVidor(a) caNdida do Socor-
ro SilVa dE QUEiroZ, MaTricUla Nº 54189474-4, ProfESSor claSSE 
ii, loTado(a) No(a) Erc cENTro EdUcacioNal roNaldo MiraNda, 
No MUNicÍPio dE BElEM.

Protocolo: 806791
LICENÇA CURSO / CCVS
PORTARIA Nº 004832 / 2022 - SAGEP - 27/05/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM ci-
dadES, TErriTÓrioS E idENTidadES, Na UNiVErSidadE fEdEral do 
Pará, No PEriodo dE 01/07/2022 a 30/07/2023, a(o) SErVidor(a) 
Maria iNES ViEGaS corrEa, MaTricUla Nº 57209837-1, ESPEcialiSTa 
EM EdUcaÇÃo claSSE ii, loTado(a) No(a) EEEfM criSTo TraBalHa-
dor, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa.

Protocolo: 806736
LICENÇA CURSO / CCVS
PORTARIA Nº 004838 / 2022 - SAGEP - 27/05/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado 
EM BiodiVErSidadE E BioTEcNoloGia, Na UNiVErSidadE ESTadU-
al do MaraNHÃo, No PEriodo dE 07/03/2022 a 31/03/2024, a(o) 
SErVidor(a) carloS do Socorro GUErrEiro VaZ,  MaTricUla Nº 
5787920-3, ProfESSor claSSE iii, loTado(a) No(a) EEEM frEi Mi-
GUEl dE BUlHÕES SEdE, No MUNiciPÍo dE SÃo MiGUEl do GUaMa .

Protocolo: 806715

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 63/2022-GAB/SAEN, DE 24 DE MAIO DE 
2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.983, pág. 71, protocolo 
804339, referente à autorização para o recebimento de fundo rotativo do 
Centro Integrado de Formação Profissional de Cametá- URE 02, processo 
2022/621890.
ONDE SE LÊ: “ dispõe sobre a autorização para recebimento e movimenta-
ções do fundo rotativo da UrE 02 - caMETá, concedida a servidora abaixo 
relacionada, responsável pela referida Unidade regional”
LEIA-SE: “dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações 
do Fundo Rotativo do Centro Integrado de Formação Profissional de Ca-
metá- UrE 02, concedida a servidora abaixo relacionada, responsável pela 
referida escola”
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ONDE SE LÊ:
MUNICÍPIO SETOR SERVIDOR (A) MATRÍCULA CPF

caMETá UrE - 02 ViViaN daS GraÇaS cUNHa liSBoa 5899931/1 636.670.962-91

LEIA-SE:
MUNICÍPIO SETOR SERVIDOR (A) MATRÍCULA CPF

caMETá- UrE 02 centro integrado de formação 
Profissional de Cametá

ViViaN daS GraÇaS cUNHa 
liSBoa 5899931/1 636.670.962-91

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 27 de maio de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 806354
ERRATA
PORTARIA Nº 004584 / 2022 - SAGEP - 24/05/2022
PUBlicada No doE Nº 34.985 de 27/05/2022
ONDE SE LÊ: 15/05/2022 a 28/02/2026
LEIA-SE: 14/07/2022 a 28/02/2026

Protocolo: 806698

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 53606/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
aUGUSTo corrEa / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / aUGUSTo corrEa / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio SErGio da SilVEira SoUSa
MaTrÍcUla: 5872910
cPf: 66771587215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807041
PORTARIA DE DIARIAS No. 53607/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica, reunião com os para tratar de re-
forma do prédio escolar e alocação de alunos em outro imóvel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM / aVEiro / 01/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 2
aVEiro / SaNTarEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarlUcE SaNToS dE PiNHo
MaTrÍcUla: 3196208
cPf: 14778173287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807042
PORTARIA DE DIARIAS No. 53593/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
aUGUSTo corrEa / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / aUGUSTo corrEa / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: oSValdo BarBoSa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5923338
cPf: 07817410330
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807052
PORTARIA DE DIARIAS No. 53602/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / caPiTao Poco / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSca MicHElY SoUZa
MaTrÍcUla: 6020565
cPf: 88763200244
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807050
PORTARIA DE DIARIAS No. 53597/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTo aNToNio do TaUa / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 
Nº diárias: 1
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 31/05/2022 - 31/05/2022 
Nº diárias: 0.5
NoME: riSSaNdrEia daNTaS dE VaScoNcEloS

MaTrÍcUla: 57201473
cPf: 63624982249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807056
PORTARIA DE DIARIAS No. 53599/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
doM EliSEU / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / doM EliSEU / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEoNardo carValHo do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5924405
cPf: 02560327341
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807028
PORTARIA DE DIARIAS No. 53596/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoJU / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / MoJU / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio EdSoN dE MaToS oliVEira
MaTrÍcUla: 5926939
cPf: 67210678204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807037
PORTARIA DE DIARIAS No. 53604/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
BElEM / caSTaNHal / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUY GUilHErME corrEia
MaTrÍcUla: 5923159
cPf: 66766257253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807032
PORTARIA DE DIARIAS No. 53598/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TailaNdia / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / TailaNdia / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: doMiNGoS rEiS dE GoES
MaTrÍcUla: 5923597
cPf: 03720853268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807060
PORTARIA DE DIARIAS No. 53600/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoSQUEiro / BElEM / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BElEM / MoSQUEiro / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS MarTiNS doS SaNToS JUNior
MaTrÍcUla: 5922017
cPf: 41053540272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807047
PORTARIA DE DIARIAS No. 53603/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caSTaNHal / BElEM / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BElEM / caSTaNHal / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rUY GUilHErME corrEia
MaTrÍcUla: 5923159
cPf: 66766257253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807068



diário oficial Nº 34.990   123Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

PORTARIA DE DIARIAS No. 53552/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe do TErPaZ que irá participar da implemen-
tação da rede local de cidadania em canaã dos carajás do Programa 
Territórios Pela Paz.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 26/05/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 10
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aNToNio caMPoS da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57232093
cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 806581
PORTARIA DE DIARIAS No. 53443/2022
oBJETiVo: Visita técnica na EEEM aNTÔNio MarÇal- contrato 094/2017, 
recebimento dos serviços do Bid- escola com 100%- Empresa coNTarPPP 
ENGENHaria (Pendências na escola a empresa até o presente momento 
não sanou alguns problemas de elétrica e hidráulica encontrados depois da 
inauguração) , localizada no Município de inhangapi, EEEM PrESidENTE 
KENNEdY - contrato 094/2020, acompanhamento dos serviços do Bid- 
escola com 95%- Empresa coNTarPPP ENGENHaria (atender ao processo 
2022/472094-SalE- conclusão da obra reunião com a comunidade so-
bre Pendências de abastecimento de água) , localizada no Município de 
Maracanã, EEEM SEVEriaNo BaTiSTa dE SoUZa - contrato 146/2018, 
recebimento dos serviços do Bid- escola com 100%- Empresa UrBaNa 
ENGENHaria (atender ao processo 2021/1410953-SalE, Pendências de 
entrega da obra reunião com o diretor e comunidade, listagem dos ser-
viços que foram sanados e/ou a serem sanados) , localizada no Município 
de Santa Maria do Pará e Escola EEEM irMÃ carla GiUSSaNi - contrato 
094/2018, acompanhamento dos serviços do Bid- escola com 87, 3%- 
Empresa coNTarPPP ENGENHaria (obra não concluída vários problemas 
na escola a empresa até o presente momento não sanou alguns problemas 
de elétrica e hidráulica encontrados durante a fiscalização) , localizada no 
Município de São Miguel do Guamá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 23/05/2022 - 23/05/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / MaracaNa / 23/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / SaNTa Maria do Para / 24/05/2022 - 25/05/2022 
Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / Sao MiGUEl do GUaMa / 25/05/2022 - 
26/05/2022 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 26/05/2022 - 27/05/2022
Nº diárias: 1.5
NoME: JErffESoN STEVE SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 5962417
cPf: 02183066288
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806565
PORTARIA DE DIARIAS No. 53447/2022
oBJETiVo: Visita na ETEPa, localizada no Município de Breves.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 24/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 24/05/2022 - 27/05/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: JoSE carloS dE SoUSa crUZ
MaTrÍcUla: 5361702
cPf: 12758426234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806556
PORTARIA DE DIARIAS No. 53448/2022
oBJETiVo: Visita técnica para inspeção e elaboração de cHEK liST das pen-
dências na obra de construção da ETEPa, localizada no Município de Breves.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 24/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 24/05/2022 - 27/05/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: raiMUNdo da SilVa NEVES
MaTrÍcUla: 54196237
cPf: 10860274268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806553
PORTARIA DE DIARIAS No. 53446/2022
oBJETiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana, EEEfM acy de Jesus de Barros - cHEcK liST do aditivo, 
localizadas no Município de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 24/05/2022 - 27/05/2022 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806559

PORTARIA DE DIARIAS No. 53445/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizar visita técnica na 
EEEM aNTÔNio MarÇal- contrato 094/2017, recebimento dos serviços do 
Bid- escola com 100%- Empresa coNTarPPP ENGENHaria (Pendências 
na escola a empresa até o presente momento não sanou alguns proble-
mas de elétrica e hidráulica encontrados depois da inauguração) , locali-
zada no Município de inhangapi, EEEM PrESidENTE KENNEdY - contrato 
094/2020, acompanhamento dos serviços do Bid- escola com 95%- Em-
presa coNTarPPP ENGENHaria (atender ao processo 2022/472094-SalE- 
conclusão da obra reunião com a comunidade sobre Pendências de abas-
tecimento de água) , localizada no Município de Maracanã, EEEM SEVEria-
No BaTiSTa dE SoUZa - contrato 146/2018, recebimento dos serviços do 
Bid- escola com 100%- Empresa UrBaNa ENGENHaria (atender ao pro-
cesso 2021/1410953-SalE, Pendências de entrega da obra reunião com 
o diretor e comunidade, listagem dos serviços que foram sanados e/ou a 
serem sanados) , localizada no Município de Santa Maria do Pará e Escola 
EEEM irMÃ carla GiUSSaNi - contrato 094/2018, acompanhamento dos 
serviços do Bid- escola com 87, 3%- Empresa coNTarPPP ENGENHaria 
(obra não concluída vários problemas na escola a empresa até o presente 
momento não sanou alguns problemas de elétrica e hidráulica encontrados 
durante a fiscalização) , localizada no Município de São Miguel do Guamá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 23/05/2022 - 23/05/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / MaracaNa / 23/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / SaNTa Maria do Para / 24/05/2022 - 25/05/2022 
Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / Sao MiGUEl do GUaMa / 25/05/2022 - 
26/05/2022 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 26/05/2022 - 27/05/2022 
Nº diárias: 1.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806560
PORTARIA DE DIARIAS No. 53551/2022
oBJETiVo: implementação da rede local de cidadania em canaã dos ca-
rajás do Programa Territórios Pela Paz.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 26/05/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 10
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MilVia aNTUNES o dE alMEida
MaTrÍcUla: 6045501
cPf: 59683368204
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 806561
PORTARIA DE DIARIAS No. 53444/2022
oBJETiVo: Visita na EEEM aNTÔNio MarÇal, localizada no Município de 
inhangapi, EEEM PrESidENTE KENNEdY, localizada no Município de Ma-
racanã, EEEM SEVEriaNo BaTiSTa dE SoUZa, localizada no Município de 
Santa Maria do Pará e Escola EEEM irMÃ carla GiUSSaNi, localizada no 
Município de São Miguel do Guamá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 23/05/2022 - 23/05/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / MaracaNa / 23/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / SaNTa Maria do Para / 24/05/2022 - 25/05/2022 
Nº diárias: 1
SaNTa Maria do Para / Sao MiGUEl do GUaMa / 25/05/2022 - 
26/05/2022 Nº diárias: 1
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 26/05/2022 - 27/05/2022 
Nº diárias: 1.5
NoME: adriaNo dE liMa cordEiro
MaTrÍcUla: 941581
cPf: 30352959215
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806562
PORTARIA DE DIARIAS No. 53450/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da EE 
conego Batista campos - contrato n. 095/2021, localizada no Município 
de Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 25/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 25/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE carloS SaNToS SoUSa
MaTrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806548
PORTARIA DE DIARIAS No. 53550/2022
oBJETiVo: implementação da rede local de cidadania em canaã dos ca-
rajás do Programa Territórios Pela Paz.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 26/05/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 10
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaNa aNdradE SilVa
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MaTrÍcUla: 5922061
cPf: 51818701200
carGo/fUNÇÃo:
aPoio adMiNiSTraTiVo / dirEcao
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 806544
PORTARIA DE DIARIAS No. 53451/2022
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem serviços de visto-
ria para fins de fiscalização de obras da EE Conego Batista Campos - con-
trato n. 095/2021, localizada no Município de Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 25/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 25/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JUlio lESSa PENa
MaTrÍcUla: 377783
cPf: 02886170291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806545
PORTARIA DE DIARIAS No. 53461/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização de obras na EEEM DOM JOÃO VI (Ca-
panema) e EEEM PadrE dUBoiS (Salinopolis).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 24/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / SaliNoPoliS / 24/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 25/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra
MaTrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806539
PORTARIA DE DIARIAS No. 53462/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar serviços de fiscaliza-
ção de obras na EEEM doM JoÃo Vi (capanema) e EEEM PadrE dUBoiS 
(Salinopolis).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 24/05/2022 - 24/05/2022 Nº diárias: 0
caPaNEMa / SaliNoPoliS / 24/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 25/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806537
PORTARIA DE DIARIAS No. 53512/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE aGoGo E SUPorTE Para Mi-
crofoNE) Na EE JoSÉ Maria dE MoraES TEMPo iNTEGral E EE TErE-
ZiNHa dE JESUS f. liMa TEMPo iNTEGral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / aBaETETUBa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806516
PORTARIA DE DIARIAS No. 53594/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TracUaTEUa / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / TracUaTEUa / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSiaNE Maria dE NaZarE rodriGUES
MaTrÍcUla: 57201529
cPf: 47127848220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807017
PORTARIA DE DIARIAS No. 53601/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoSQUEiro / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
BElEM / MoSQUEiro / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS MarTiNS doS SaNToS JUNior
MaTrÍcUla: 5922017
cPf: 41053540272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807020

PORTARIA DE DIARIAS No. 53546/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará levantamento de bens 
móveis para atender as demandas da EEEfM Prof Teodato de rezende.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / SaliNoPoliS / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / caPaNEMa / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS SilVaNio SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5901771
cPf: 59000031249
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807005
PORTARIA DE DIARIAS No. 53605/2022
oBJETiVo: Participação dos docentes das ciências agrárias que atuam no 
Ensino Médio EJa campo no Seminário promovido pela EMBraPa: o Papel 
das instituições na conscientização ambiental.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
GoiaNESia do Para / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BElEM / GoiaNESia do Para / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EdNa Jaila MENEZES da SilVa
MaTrÍcUla: 5948980
cPf: 01511697210
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor BacHarElado / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 807010
PORTARIA DE DIARIAS No. 53284/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SoUrE / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0
SoUrE / SalVaTErra / 06/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 4
SalVaTErra / SoUrE / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0
SoUrE / BElEM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dENiSE lUZia NErY da cUNHa BElTrao
MaTrÍcUla: 5897132
cPf: 28100883220
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 806452
PORTARIA DE DIARIAS No. 53491/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 30/05/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa carla TaVarES fraNco
MaTrÍcUla: 57217569
cPf: 69754411204
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 806447
PORTARIA DE DIARIAS No. 53547/2022
oBJETiVo: implementação da rede local de cidadania em canaã dos ca-
rajás do Programa Territórios Pela Paz.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 26/05/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 10
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rafaEla diaS PirES
MaTrÍcUla: 55588633
cPf: 65747470230
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 806481
PORTARIA DE DIARIAS No. 53549/2022
oBJETiVo: implementação da rede local de cidadania em canaã dos ca-
rajás do Programa Territórios Pela Paz.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 26/05/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 10
caNaa doS caraJaS / BElEM / 05/06/2022 - 05/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo da SilVa dE JESUS
MaTrÍcUla: 5897869
cPf: 85850179291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 806496
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PORTARIA DE DIARIAS No. 53449/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da EE 
conego Batista campos - contrato n. 095/2021, localizada no Município 
de Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 25/05/2022 - 25/05/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 25/05/2022 - 26/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 806498

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

CEDENCIA
PORTARIA N.º: 4495/2022 de 20/05/2022
de acrdo com processo nº 2022/179670
ceder a Policia ciVil do ESTado do Pará, o servidor BENEdiTo JoSE 
alENcar GaMBoa, matricula nº 213527/2, Professor, lotada nesta Se-
cretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 18/03/2022 a 
16/03/2026.
DESIGNAR
PORTARIA Nº.:4798/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 490602/2022
designar riSolENE da SilVa coSTa, Matrícula nº 57217448/1, assistente 
administrativo, para responder interinamente pela função de Secretaria 
(GEd-1) da EEEfM conego leitão/castanhal, a contar de 01/06/2022.
PORTARIA Nº.:4799/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 580187/2022
designar MarilENE da coNcEiÇÃo rodriGUES, Matrícula nº 5527252/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEM Soraya Marques chayb/curua, a contar de 
01/06/2022.
PORTARIA Nº.:4790/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 184286/2022
designar faBYaNE raBElo diaS, Matrícula nº 5893134/1, Vigia, para res-
ponder interinamente pela função de Secretaria (GEd-1) da EEEM Getulio 
Vargas/altamira, a contar de 01/06/2022 .
PORTARIA Nº.:4791/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 499663/2022
designar KErlY dE caSSia SalES alVES, Matrícula nº 57209237/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EE-
EfM Profº consuelo coelho e Souza/ananindeua, durante o impedimento 
do titular, no periodo de 01/06/2022 a 15/07/2022.
PORTARIA Nº.:4901/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 6433434/2022
designar aNdErSoN Joao da SilVa diaS, Matrícula nº 54196677/2, as-
sistente administrativo, para responder pela diretoria de Planejamento 
e Gestão de Pessoas, durante o impedimento do titular, no periodo de 
30/05/2022 a 13/06/2022.
PORTARIA Nº.:4992/2022 de 31/05/2022
de acordo com o Processo nº 423822/2022
designar licia rEGiNa liMa dE SoUSa BiTTENcoUrT, Matrícula nº 
55585883/2, Professor, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEfM Jose Henrique/castanhal, 02/06/2022.
DISPENSA DE FUNÇÃO
PORTARIA Nº.: 4585/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo Nº 440927/2022
dispensar, a pedido, GiaNE GUiMaraES da cUNHa, Matrícula nº 
57227212/2, Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf 
XV de Novembro/icoaraci/Belém, a contar de.27/05/2022.
PORTARIA Nº.: 4794/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 490602/2022
dispensar, a pedido, VaNia lUcia PiNa dE MoraES, Matrícula nº 
57208180/1, Espec. em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEfM conego leitao/castanhal, a contar de 01/06/2022.
PORTARIA Nº.: 4782/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 184286/2022
dispensar aldair coSTa doS SaNToS, Matrícula nº 5897339/1, Serven-
te, da função de Secretario (GEd-1) da EEEM Getulio Vargas/altamira, a 
contar de 01/06/2022.
PORTARIA Nº.: 4788/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 579085/2022
dispensar, a pedido, Maria do Socorro BarroS dE liMa, Matrícula nº 
5340101/3, Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da cEEM 
celso rodrigues/Santo antonio do Taua, a contar de 01/06/2022.
PORTARIA Nº.: 4789/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 524040/2022
dispensar, a pedido, odETE dE SoUZa cUNHa, Matrícula nº 5809541/1, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da cEEEM dr 
almir Gabriel/oriximina, a contar de 01/06/2022.

PORTARIA Nº.: 4787/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 492349/2022
dispensar, a pedido, Maria da coNcEiÇÃo aZEVEdo da SilVa, Matrí-
cula nº 5901566/1, Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-
3) da EEEfM Joao Batista de Moura de carvalho/Benevides, a contar de 
01/06/2022.
PORTARIA Nº.: 4785/2022 de 27/05/2022
de acordo com o Processo nº 1285211/2021
dispensar, a pedido, aldo Mario GoNÇalVES diaS, Matrícula nº 
55590312/2, Espec. em Educação, da função de diretor ii (GEd-3.1) da 
EEEfM dr Justo chermont/Belém, a contar de 01/06/2022.
LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA Nº. 4831/2022 de 27/05/2022
Nome:rUTE TaVarES Gaia
Matrícula:683108/2 cargo:Professor
lotação:EE rotary club de castanhal/castanhal
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:25/11/14 a 24/11/17
PORTARIA Nº. 4830/2022 de 27/05/2022
Nome:lEUZiaNE MorEira roBErTo
Matrícula:5892379/1cargo:Professor
lotação:EE Barao do Tapajos/Santarem
Período:03/07/22 a 31/08/22 – 01/09/22 a 30/10/22
Triênios:05/08/11 a 04/08/14 – 05/08/14 a 04/08/17
PORTARIA Nº. 4829/2022 de 27/05/2022
Nome:fraNciSca carValHo MarTiNS
Matrícula:231401/1cargo:Servente
lotação:div. de informação e documentação/Belém
Período:01/06/22 a 30/07/22
Triênios:01/08/20 a 31/07/03
PORTARIA Nº.4826/2022 de 27/05/2022
Nome:Nadia EliaNE corTEZ BraSil
Matrícula:2004364/3cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:05/09/22 a 03/11/22
Triênios:30/03/00 a 29/03/03
PORTARIA Nº.4825/2022 de 27/05/2022
Nome:roSiNEidE dE SoUSa JUca
Matrícula:5838185/2cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:13/10/13 a 12/01/16 – 13/10/16 a 12/10/19
PORTARIA Nº. 4824/2022 de 27/05/2022
Nome:daNiEl MarcoS fariaS doS SaNToS
Matrícula:57212342/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEf assoc crista do Bengui/icoaraci
Período:15/08/22 a 13/10/22
Triênios:10/02/15 a 09/02/18
PORTARIA Nº.4823/2022 de 27/05/2022
Nome:alESSaNdra dE Kacia liMa PiNHEiro
Matrícula:5901617/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EE Jorn romulo Maiorana/ananindeua
Período:01/06/22 a 30/06/22
Triênios:02/08/15 a 01/08/18
PORTARIA Nº.4822/2022 de 27/05/2022
Nome:Joao lUiS doS rEiS liMa
Matrícula:57212378/1cargo:assist.adminst.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:02/05/22 a 30/06/22
Triênios:09/02/12 a 08/02/15
PORTARIA Nº.4821/2022 de 27/05/2022
Nome:daiSY dE NaZarE carNEiro da cUNHa
Matrícula:941913/3cargo:Professor
lotação:EE Prof Marcos Nunes/Santa Maria do Pará
Período:10/06/22 a 08/08/22
Triênios:02/09/08 a 01/09/11
APROVAÇÃO ESCALA DE FERIAS
PORTARIA Nº.:003/2022 de 25/05/2022
Nome: lEidilENE PErEira aZEVEdo
Matrícula:5942186/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
PORTARIA Nº.:004/2022 de 25/05/2022
Nome: dENiS liMa PErEira
Matrícula:57212107/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
PORTARIA Nº.:005/2022 de 25/05/2022
Nome: iTalo PaMPloNa PardaUil
Matrícula:5942204/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
PORTARIA Nº.:006/2022 de 25/05/2022
Nome: Maria dE faTiMa BraGaNÇa cUNHa
Matrícula:57213477/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
PORTARIA Nº.:007/2022 de 25/05/2022
Nome: SUElY Maria BarBoSa da SilVa PardaUil
Matrícula:57212101/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
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PORTARIA Nº.:008/2022 de 25/05/2022
Nome: Marcio rENaTo aSSUNÇÃo BarBoSa
Matrícula:57212083/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
PORTARIA Nº.:010/2022 de 25/05/2022
Nome: MarialBa fErrEira dE JESUS
Matrícula:5942305/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof delgado leao/sede/cachoeira do arari
PORTARIA Nº.:359/2022 de 26/05/2022
Nome: EdiNEia SaNTaNa doS SaNToS
Matrícula:57210349/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:360/2022 de 26/05/2022
Nome: GErMiNa TEiXEira PErEira dE oliVEira
Matrícula:257680/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:361/2022 de 26/05/2022
Nome: cirlENE oliVEira da SilVa
Matrícula:57210790/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:362/2022 de 26/05/2022
Nome: ZElia Maria da SilVa SoUZa
Matrícula:57211054/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:363/2022 de 26/05/2022
Nome: UElToN fErrEira doS rEiS
Matrícula:57211454/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:364/2022 de 26/05/2022
Nome: Maiara fErNaNdES da SilVa
Matrícula:57210378/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:366/2022 de 26/05/2022
Nome: lia doS SaNToS SaNcHES
Matrícula:6035833/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:367/2022 de 26/05/2022
Nome: VaNia SoarES MariNHo
Matrícula:57216624/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:369/2022 de 26/05/2022
Nome: WaSHiNGToN SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:57214770/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gabriel Sales Pimenta/Maraba
PORTARIA Nº.:326/2022 de 26/05/2022
Nome: Marilda da coNcEiÇÃo PalHETa SoEiro
Matrícula:5901582/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Barao de Guajara/Vigia de Nazare
PORTARIA Nº.:338/2022 de 26/02/2022
Nome: MESSiaS da SilVa SENa
Matrícula:57211509/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEcTP Giovanni Emimi/Santa izabel do Pará
PORTARIA Nº.:340/2022 de 26/05/2022
Nome: GEiZa TaiZES PErEira rodriGUES
Matrícula:57211567/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
PORTARIA Nº.:341/2022 de 26/05/2022
Nome: MarlENo SoUSa da SilVa
Matrícula:5897367/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Santa rosa/Vigia de Nazare
PORTARIA Nº.:274/2022 de 20/05/2022
Nome: JUciNaldo VEraS doS rEiS
Matrícula:57213459/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Manoel lobato/Primavera
PORTARIA Nº.:282/2022 de 20/05/2022
Nome: Maria dE NaZarE aTaidE doS SaNToS
Matrícula:6307663/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Bosco/Salinopolis
PORTARIA Nº.:283/2022 de 20/05/2022
Nome: SaMara carValHo da coSTa
Matrícula:57211108/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Bosco/Salinopolis
PORTARIA Nº.:284/2022 de 20/05/2022
Nome: VaNdilcE SdE SoUSa corrEa PrETo BorGES
Matrícula:672432/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Bosco/Salinopolis
PORTARIA Nº.:284/2022 de 26/05/2022
Nome: Joao BaTiSTa EMilio da crUZ
Matrícula:678317/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.reunida Benjamin ramos/Tracuateua
PORTARIA Nº.:125/2022 de 25/04/2022
Nome: lEidiaNE BorGES MaGalHaES
Matrícula:57210694/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf lameira Bittencourt/Magalhaes Barata

PORTARIA Nº.:142/2022 de 12/05/2022
Nome: alZENira dE faTiMa PiMENTEl
Matrícula:57212916/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. izidorio francisco de Souza/Maracana
PORTARIA Nº.:4959/2022 de 30/05/2022
Nome: EliValdETE Baia riBEiro
Matrícula:57210118/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
PORTARIA Nº.:4960/2022 de 30/05/2022
Nome: VaNdErlEi araUJo SilVa
Matrícula:5467586/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
PORTARIA Nº.:4961/2022 de 30/05/2022
Nome: doriMar da SilVa liMa rocHa
Matrícula:766615/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM conego Batista campos/ananindeua
PORTARIA Nº.:4962/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria dE NaZarE doS SaNToS cElSo
Matrícula:5345120/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE integrada fco da Silva Nunes/Belém
PORTARIA Nº.:4963/2022 de 30/05/2022
Nome: iZaUra dE oliVEira VEiGa
Matrícula:6021654/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM conego Batista campos/ananindeua
PORTARIA Nº.:4964/2022 de 30/05/2022
Nome: fraNcilEia Maria MaciEl fErrEira MarTiNS
Matrícula:57209181/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM conego Batista campos/ananindeua
PORTARIA Nº.:4965/2022 de 30/05/2022
Nome: aNGEla railda dE aBrEU SoarES
Matrícula:6013473/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
PORTARIA Nº.:4966/2022 de 30/05/2022
Nome: SaNdra SUElY SoUSa TaVarES
Matrícula:401730/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
PORTARIA Nº.:4967/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria do Socorro ValadarES SilVa
Matrícula:213039/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
PORTARIA Nº.:4968/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria iZaBEl riBEiro dE aMoriM
Matrícula:6013465/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Estrada Nova/icoaraci
PORTARIA Nº.:4969/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria aMElia PErEira BarBoSa
Matrícula:5880920/3 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém
PORTARIA Nº.:4970/2022 de 30/05/2022
Nome: diENi MacHado PacHEco
Matrícula:57213830/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Pe Benedito chaves/Belém
PORTARIA Nº.:4971/2022 de 30/05/2022
Nome: JoSE MESSiaS TEiXEira dE BarroS
Matrícula:453501/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE instituto de Educação Estadual do Pará/Belém

Protocolo: 807001
PORTARIA Nº 137/2022-CPSP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela PorTaria Nº. 708/2020-GS de 30/06/2020, e consi-
derando os autos do processo nº 2021/1017327.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 30.04.1994 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-Elisete Pereira fraga – 05503817-010 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 30 de maio de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 138/2022-CPSP
a Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência que 
lhe foi delegada pela PorTaria Nº. 708/2020-GS de 30/06/2020, e consi-
derando os autos do processo nº 2022/370331.
rESolVE:
Art. 1º Retificar para 01.07.2008 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1-Marli Vieira rios – 5365740-1 - Professor
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 30 de maio de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 806848
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PORTARIA
.

PROGRESSÃO FUNCIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Protocolo: 2022/559443
PORTARIA N° 2184/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iVETE roSaNa dE SoUZa liMa, id. funcio-
nal nº 5888439/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iV, lotada na 
SEcrETaria GEral da rEiToria, Progressão funcional por antiguidade, 
período aquisitivo 2019/2021, para referência i da classe c, do cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente de servido-
res Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retro-
ativa a contar de 09.05.2022.
Protocolo: 2022/269185
PORTARIA N° 2185/22, de 30 e maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alESSaNdra GoNcalVES MarTiNS, id. 
funcional nº 57201174/ 2, cargo de TÉcNico EM MEdiciNa PEdiáTrica 
B - i, lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Pro-
gressão funcional por antiguidade, período aquisitivo 2016/2018, para re-
ferência ii da classe B, do cargo de TÉcNico EM MEdiciNa PEdiáTrica, 
integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 07.03.2022.
Protocolo: 2022/36239
PORTARIA N° 2183/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SolaNGE Maria caPaTo, id. funcional nº 
57223044/  1, cargo  de auxiliar de Serviço c - i, lotado campus de altami-
ra, Progressão funcional por Merecimento- avaliação de desempenho, período 
aquisitivo 2019/2021, para referência ii da classe c, do cargo de aUXiliar dE 
SErViÇo integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administra-
tivos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 11.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 806619
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO
Protocolo: 2022/648199
PORTARIA N° 2171/22 de 30 de maio de 2022.
EXoNErar, a pedido, a servidora JoSiclEia TaVarES HENriQUE, id. fun-
cional nº 5957028/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVa a, lotado no 
caMPUS dE SaNTarÉM, a contar de 06.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 806627
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Protocolo: 2022/526537
PORTARIA N° 2181/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, adicioNal dE iNSa-
lUBridadE – GraU MÉdio, a contar de 01.04.2022.

SERVIDOR  ID. FUNCIONAL  CARGO
JaNdira alVES doS SaNToS 5965556/ 1 TÉcNico EM laBoraTÓrio

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 806624
REMOÇÃO DE SERVIDOR
Protocolo: 2022/491042
PORTARIA N° 2129/22, de 27 de maio de 2022.
rEMoVEr, servidor(a) Maria EliSETE VEraS SaraiVa id. funcional n° 
5091993/ 3, cargo de aSSiSTENTE TÉcNico B, do campus i (centro de 
ciências Sociais e Educação), para o campus iii (centro de ciências Bioló-
gicas e da Saúde), a contar de 01.06.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 806696
 PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE
Protocolo: 2022/407397
PORTARIA N° 2079/22, de 30 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TiaGo SaNToS SilVEira, id. funcional nº 
57231730/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) caMPUS dE 
SaNTarÉM, progressão VErTical, para referência i da classe de ProfES-
Sor adJUNTo com vigência a contar de 15.05.2022.
Protocolo: 2020/410849
PORTARIA N° 2078/22, de 30 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EricK EliSSoN HoSaNa riBEiro, id. fun-
cional nº 5913707/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
caMPUS dE caSTaNHal, progressão VErTical, para referência i da classe 
de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 07.04.2022.
Protocolo: 2017/275835
PORTARIA N° 2077/22, de 30 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) roBErTa VilEla loPES KoYaMa, id. funcio-
nal nº 57195639/2, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado no(a) dEPar-
TaMENTo dE SaÚdE iNTEGrada, progressão VErTical, para referência i 
da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 27.04.2022.

Protocolo: 2018/276123
PORTARIA N° 2076/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoÃo PaUlo SaNToS da foNSEca, id. funcio-
nal nº 55590160/3, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado no(a) caMPUS 
dE coNcEiÇÃo dE SaNTarÉM, progressão VErTical, para referência i da 
classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 19.04.2022
Protocolo: 2018/156944
PORTARIA N° 2074/22, de 30 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daVid JoSÉ oliVEira ToZETTo, id. funcio-
nal nº 5905484/1, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado no(a) caMPUS 
dE coNcEiÇÃo dE MaraBá, progressão VErTical, para referência i da 
classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar de 04.04.2022.
Protocolo: 2017/394466
PORTARIA N° 2069/22, de 26 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JorGETE Maria PorTal laGo, id. funcional 
nº 57202182/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) dEPar-
TaMENTo dE arTES, progressão VErTical, para referência i da classe de 
ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 25.04.2022.
Protocolo: 2018/75556
PORTARIA N° 2068/22, de 26 de maio de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) carloS aUGUSTo PiNHEiro SoUTo, id. 
funcional nº 5807727/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE arTES, progressão VErTical, para referência i da 
classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 06.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 806692
.

LICENÇA PRÊMIO
.

LICENÇA PRÊMIO.
Protocolo: 2022/250321
PORTARIA N° 2172/22, de 30 de maio de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SoNia SoUZa caMPoS, id. funcional nº 
57209678/ 1, cargo de aGENTE  adMiNiSTraTiVo  B, lotado(a)  no(a)  
dirEToria  dE  acESSo  E  aValiaÇÃo, 30
(trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 08.12.2011 a 
07.12.2014, no período de
06.06.2022 a 05.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 806620
.

DESIGNAR SERVIDOR
.

 DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
Protocolo: 2022/578656
PORTARIA N° 2162/22, de 30 de maio de 2022
dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados para comporem 
coMiTÊ GESTor do
rEPoSiTÓrio iNSTiTUcioNal da UEPa.

PRESIDENTE MATRÍCULA
JofrE JacoB da SilVa frEiTaS 5041201/ 2

MEMBroS MaTricUla
roSilENE oliVEira da rocHa 57201152/ 1

NilSoN BEZErra NETo 57201130/ 1
WillaME dE oliVEira riBEiro 57202059/ 2
aNiBal corrEia BriTo NETo 54181345/ 3

THiaGo NicolaU MaGalHaES dE SoUZa coNTE 57173986/ 3
lUaN BorGES BarBoSa 7565634/ 3

MilENa diaS coNcEicao 54188845/ 1
rENaTo da coSTa TEiXEira 5041465 / 1

iTalo flEXa di Paolo 5905560/ 1
SElMa criSTiNa PErEira dE oliVEira 2004399/ 2

JaNilda do Socorro Maia SilVa 54185395/ 3
riTa dE caSSia ViaNa dE alMEida 57200902/ 1

rEGiNa coEli araUJo riBEiro 2005034/ 3
roSElENE Garcia dUarTE NoGUcHi 5909722/ 3

SoNia Maria PaMPloNa frEiTaS 3184960/ 1
TaNia Elidia MoNTEiro caMoriM 5210860/ 3

art. 2º – ficaM rEVoGadaS aS dEMaiS diSPoSiÇÕES EM coNTrário.
 
Protocolo: 2022/584733
PORTARIA N° 2163/22, de 30 de maio de 2022.
dESiGNar os servidores desta iES abaixo relacionados para designação 
da comissão de Trabalhos do campus Xii UEPa Santarém, a contar de 
04.04.2022, sem ônus para esta iES.
coMiSSÃo dE EXTENSÃo:
Maria do Socorro da SilVa MoTa - MaTrÍcUla nº 57216589/ 2
coMiSSÃo dE PESQUiSa:
NicolE PaTricia dE liMa ViNaGrE da PoNTE - MaTrÍcUla nº 5899226/ 2
coMiSSÃo dE GESTÃo, ENSiNo E PlaNEJaMENTo
TiaGo SaNToS SilVEira – MaTrícUla nº 57231730/1
SilVaNa YUHiKo TaKaNaSHi – MaTrÍcUla nº 5757231/3
daNiEla criSTiNa PaNToJa NEVES - MaTrÍcUla nº 5909284/2
Nadia VicENcia do NaSciMENTo MarTiNS – MaTrÍcUla nº 57206531/2
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COLEGIADO DO CAMPUS
Protocolo: 2022/596519
PORTARIA N° 2164/21, de 30 de maio de 2021.
dESiGNar recomposição dos representantes do colegiado do campus de 
altamira, para cumprimento do biênio 2021/2023;

PRESIDENTE:
 ROSÂNGELA LIMA DA SILVA

rEPrESENTaNTE docENTE ENGENHaria
aMBiENTal SaNiTária: aNa KariNa MorEYra SalcEdo

rEPrESENTaNTE docENTE EdUcaÇÃo fÍSica:
 GilENo EdU laMEira dE MElo

rEPrESENTaNTE docENTE ENfErMaGEM: oracio carValHo riBEiro JUNior
 

rEPrESENTaNTE TÉcNico adMiNiSTraTiVo:
 

PEdro HENriQUE alMEida dE BriTo
 

rEPrESENTaNTE diScENTE – TiTUlar:
 

ESTEr SilVa dE SoUZa
 

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 806612
.

CONTRATO
.

CONTRATO
PAE Nº 2021/1305152 - UEPA
Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 08/2022 – UEPA
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviço de MENSaGEria MoToriZada (Motoboy), com 
cessão de mão de obra e motocicleta com 3 (três) postos fixos, para atuar 
na região metropolitana de Belém, visando atender as necessidades admi-
nistrativas da  Universidade do Estado do Pará
Valor GloBal: r$89.923,20 (oitente e nove mil novecentos e vinte 
três reais e vinte centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 30/05/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 31/05/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 30/05/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: Nº 09/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico TradicioNal
orÇaMENTo
Programa de Trabalho – 74201.12.364.1506.8870
fonte – 0102
Natureza da despesa – 339039
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: iMPErial MaSTEr lTda
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 31.098.102/0001-15
ENdErEÇo: rua General Gurjão, nº 1083, loja 1
Bairro: centro
cidadE: Bragança
Uf: Pa
cEP: 68600-000
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 806737
CONTRATO
PAE Nº 2021/1305152 - UEPA
Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 07/2022 – UEPA
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel, 
visando atender às atividades do almoxarifado central, Patrimônio central 
e arquivo central, da Universidade do Estado do Pará.
Valor GloBal: r$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 27/05/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 08/06/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 07/06/2032
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: xxxx
ModalidadE: xxxxxx
orÇaMENTo
Programa de Trabalho – 74201.12.364.1506.8870
fonte – 0102
Natureza da despesa – 339039
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: coNSUlBEl adMiNiSTraÇÃo dE iMÓVEiS EirEli - EPP
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 20.947.622/0001-39
ENdErEÇo: Trav. Mauriti, 695, Sala 01,
Bairro: Telégrafo Sem fio
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.083-000
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 806797

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO
N° DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 009/2018– UEPA
N° TErMo: 4° (quarto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 28/05/2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência do contrato e reajuste
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência
e reajuste do contrato n° 009/2018 – UEPa.
início da vigência: 06.06.2022
Término da vigência: 05.06.2023
foro: BElÉM/Pa
do Valor do rEaJUSTE: o valor global do contrato, que é de r$ 
965.000,00
(novecentos e sessenta e cinco mil reais), passará a ser de r$ 
1.030.140,57(um
milhão e trinta mil e cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos),
resultando em um ajuste total de, aproximadamente, 6,75031%, com 
base no iGP-M
(fGV).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339040
fonte: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 13.406.686/0001-67
NoME: SiG SofTWarE E coNSUlToria EM TEcNoloGia da iNforMa-
Tica
lTda
loGradoUro: rua da Brozita, nº 2002
Bairro: lagoa Nova
cidadE: Natal
Uf: rN
cEP: 59.076-500
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 806501

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 2102/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE aSSUNToS coMUNiTar
Nome: NaaMa MoNiTa caValcaNTE dE oliVEira
Matrícula funcional: 5960573/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
PORTARIA N° 2103/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE aSSUNToS coMUNiTar
Nome: NaaMa MoNiTa caValcaNTE dE oliVEira
Matrícula funcional: 5960573/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 2104/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE aPoio a EXTENSao
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 806702
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 2105/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: rENaTo fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
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PORTARIA N° 2201/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: raiaNE riBEiro cardoSo
Matrícula funcional: 5947957/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 806707
.

DIÁRIA
.

CONCESSÃO DE DIARIAS
Protocolo nº2022/626507
PORTARIA N° 2173/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) WEBEr da SilVa MoTa, id.funcional nº 54189228/1, 
no cargo de ProfESSor aUXiliar lotado (a) no (a) dEPTo. dE MaTEMaTica 
ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 246.731.372-72, 19,5 (dezenove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/Pa no 
período de 15/06/2022 a 04/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/623081
PORTARIA N° 2176/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) faBricio MarTiNS da coSTa, id.funcional nº 
54188839/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dEP-
To. dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 615.075.042-68, 
28,5 (vinte e oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de Barcarena/Pa no período de 06/06/2022 a 04/07/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/605716
PORTARIA N° 2176/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria GaBriElla VilHENa MoNTEiro, id.
funcional nº 5944091/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE dESENHo iNdUSTrial, cPf: 001.235.122-98, 
14,5 (quatorze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Paragominas/Pa no período de 16/06/2022 a 30/06/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/194393
PORTARIA N° 2177/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) EMErSoN BaTiSTa GoMES, id.funcional nº 
57176312/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dEPTo. 
dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 512.401.902-63, 8,5 
(oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
acará/Pa no período de 02/03/2022 a 10/03/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/626290
PORTARIA N° 2186/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUcaS MoraiS do NaSciMENTo, id.funcional nº 
5912344/3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) dEPTo. dE 
MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 017.087.822-81, 18,5 (dezoi-
to e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de iga-
rapé açu/Pa no período de 14/06/2022 a 02/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/598621
PORTARIA N° 2187/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iEdo SoUZa SaNToS, id.funcional nº 
57233044/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) caM-
PUS dE ParaGoMiNaS, cPf: 655.329.882-34, 8,5 (oito e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Paragominas/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 23/06/2022 a 01/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/616307
PORTARIA N° 2188/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) EdNEY BaraTa PaNToJa, id.funcional nº 
54195757/2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) dEPTo. 
dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 625.325.292-53, 18,5 
(dezoito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Barcarena/Pa no período de 14/06/2022 a 02/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/620045
PORTARIA N° 2189/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl TaVarES dE PaUla, id.funcional nº 
5177057/2, no cargo de ProfESSor adJUNTo lotado (a) no (a) dEParTaMEN-
To dE TEcNoloGia dE MadEira, cPf: 139.914.422-72, 6,0 (seis) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa nos pe-
ríodos de 06/06/2022 a 11/06/2022, 13/06/2022 a 15/06/2022, 17/06/2022 a 
18/06/2022, 20/06/2022 a 20/06/2022 para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/605826
PORTARIA N° 2190/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUSa, id.funcional 
nº 304018/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dEParTa-
MENTo dE EdUcacao ESPEcialiZada, cPf: 104.560.152-72, 17,5 (dezessete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé 
açu/Pa no período de 13/06/2022 a 30/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/634137
PORTARIA N° 2191/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) HiGSoN rodriGUES coElHo, id.funcional 
nº 57193315/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) 
dirEToria dE dESENVolViMENTo do ENSiNo, cPf: 745.596.802-72, 
4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Marabá/Pa no período de 25/05/2022 a 29/05/2022, para 
ministrar disciplina.

Protocolo nº2022/613637
PORTARIA N° 2192/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) roSiEllEM caBral doS PaSSoS dE alMEida, 
id.funcional nº 5924590/2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE liNGUa E liTEraTUra, cPf: 869.465.442-
34, 8,5 (oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Paragominas/Pa no período de 21/06/2022 a 29/09/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/511352
PORTARIA N° 2195/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa caroliNE GUEdES SoUZa MarTiNS, 
id.funcional nº 5888460/3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lo-
tado (a) no (a) dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTaria, cPf: 
885.046.112-72, 5,5 (cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao município de igarapé açu/Pa no período de 18/04/2022 a 
23/04/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/643162
PORTARIA N° 2231/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) WilliaMS da SilVa riBEiro, id.funcional nº 
5928904/2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, cPf: 707.006.212-53, 8,5 (oito e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/
Pa no período de 20/06/2022 a 28/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/632494
PORTARIA N° 2232/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) carla fiGUEirEdo MariNHo SaldaNHa, 
id.funcional nº 5950694/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lota-
do (a) no (a) dEParTaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, cPf: 
745.777.512-91, 11,5 (onze e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 
21/06/2022 a 02/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/632305
PORTARIA N° 2233/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE roBErTTo ZaffaloN JUNior, id.funcional 
nº 54196628/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) caM-
PUS dE alTaMira, cPf: 820.120.832-34, 3,5 (três e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de altamira/Pa ao município de Tucuruí/Pa no período de 
16/06/2022 a 19/06/2022, para participar da superliga universitária.
Protocolo nº2022/529118
PORTARIA N° 2236/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaNa BarBalHo PoNTES, id.funcional 
nº 80015695/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE PSicoloGia, cPf:932.772.532-87, 1,0 (uma) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no 
período de 18/06/2022 a 19/06/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 806820
CONCESSÃO DE DIARIAS/COLABORADOR EVENTUAL
Protocolo nº2022/640577
PORTARIA N° 2174/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Marcio VicTor cardoSo cordEiro, cPf nº 
025.587.952-01, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVENTU-
al, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao distrito de Mosqueiro/Pa no pe-
ríodo de 21/05/2022 a 25/05/2022, para organização, Execução e apoio nas 
seletivas UEPa (Salvaterra) e UfPa (Soure) para participação na SUPErliGa.
Protocolo nº2022/287382
PORTARIA N° 2193/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) GiSEllE aroUcK loUrENÇo TaVarES, cPf nº 
169.364.852-00, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVENTU-
al, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao distrito de Mosqueiro/Pa no pe-
ríodo de 14/02/2022 a 19/02/2022, para ministrar disciplina pelo forma Pará.
Protocolo nº2022/634177
PORTARIA N° 2194/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Marcio VicTor cardoSo cordEiro, cPf nº 
025.587.952-01, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Marabá/Pa 
no período de 25/05/2022 a 29/05/2022, para Participar de reunião com o 
reitor da Unifesspa pelo forma Pará.
Protocolo nº2022/634081
PORTARIA N° 2234/22, de 31 de maio de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cElSo cardoSo SilVa, cPf nº 020.965.312-14, 
4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu des-
locamento de Belém/Pa ao municipio de Marabá/Pa no período de 25/05/2022 a 
29/05/2022, para Participar de reunião com o reitor da Unifesspa.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 806821
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO EDITAL N°62/2022 – UEPA
EDITAL DE SELEÇÃO DO MESTRADO PROGRAMA DE PÓS-GRADUA-
ÇÃO EM EDUCAÇÃO ANO ACADÊMICO 2023
O Magnifico Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA torna público que, a 
partir do dia 30/05/2022, o Programa de Pós-Graduação em Educação receberá 
as inscrições do Processo de Seleção para ingresso no MESTrado, com entra-
da no primeiro semestre de 2023. as inscrições deverão ser realizadas, exclusi-
vamente, pelo site: https://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/, de acordo com 
o cronograma (anexo i) e as normas estabelecidas neste Edital.
o Edital está disponível no site: http://ccse.uepa.br/ppged e mais informa-
ções poderão ser obtidas por meio do fone: (91) 4009-9552 ou e-mail: pp-
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ged.uepa@gmail.com.
o edital está disponível no site: www.uepa.br
Belém-Pa,01 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 806646
EXTRATO DO EDITAL N° 060/2022 – UEPA
SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA NO ÂM-
BITO DO PROGRAMA DECOLA
a Universidade do Estado do Pará - UEPa, por meio do decola – Nú-
cleo de Empreendedorismo e inovação, em atuação conjunta com a Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnoló-
gica (Sectet), torna pública a seleção de 60 (sessenta) Projetos de inicia-
ção Empreendedora no âmbito do Termo de Execução descentralizada n.º 
08/2021-Sectet, que visa o apoio técnico e financeiro para incentivar e va-
lorizar as atividades de inovação e empreendedorismo entre os estudantes 
de graduação, servidores docentes e servidores técnicos, administrativos e 
operacionais da UEPa, assim como entre os estudantes das escolas públicas 
de ensino médio regular e profissional da rede de ensino do Estado do Pará.
as inscrições serão realizadas, conforme o cronograma, dispos-
to no item 6, por meio de link específico, disponível na área de editais, no 
site https://www.uepa.br.
Mais informações através do telefone: (91) 98112-1230 e e-mail: decola@uepa.br .
Belém, 01 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 806533
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

.

.

ERRATA
.

ERRATA
9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2018/SEASTER
Diário Oficial nº 34.827, de 12 janeiro de 2022
Protocolo nº 749927
Onde se lê: Vigência: 01/01/2022 à 31/03/2022
Leia-se: Vigência: 01/01/2022 à 31/07/2022

Protocolo: 806594
..

CONTRATO
.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº29/2022/SEASTER
PROCESSO Nº 2022/284921
objeto: prestação do serviços de administração e gerenciamento informatiza-
do de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor 
líquido automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo o 
território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da 
frota da administração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará
ata de registro de Preços N.º 09/2022 – SEPlad PrEGao ElETroNico 
Nº 24/2021/SEPlad
Vigência: 01/06/2022 à 30/05/2023
data da assinatura: 01/06/2022
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.4668
Natureza da despesa: 3390.30
ação detalhada: 186.167
fonte: 0101002169
Valor Global: 5.077.814,80
contratado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
Endereço: rua Machado de assis, nº 50 Edif. 2, Bairro Santa lucia, campo 
Bom/ rS
cEP: 93.700-000
ordenador: iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat.5945555/1

Protocolo: 804572

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 13/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando, 
desratização, desinsetização, sanitização e descupinização, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 14/06/2022
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0101
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 806998

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 10/2022
ParTES: ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda - SEaSTEr, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 08.995.816/0001-04, situada na avenida Governador 
José Malcher, nº. 1018, Nazaré, cEP 66055-260, Belém, Pará, neste ato 
representada por seu titular, Sr. iNocENcio rENaTo GaSPariM e coMEr-
cial dE aliMENToS clEVErlaNd EirEli, empresa de natureza pública, 
inscrita cNPJ n° 31.522.503/0001-50, com inscrição iNSc. Municipal nº 
304523-3, situada à : Travessa franklin de Menezes S/N- São Joao do ou-
teiro – Belém/Pa, E-mail: comercialquaresma@outlook.com.br, fone: (91) 
991031947, Sra. NaZarÉ daS GraÇaS BorGES dE aZEVEdo, brasileira, 
divorciada, portadora da cédula de identidade n° 3370869 - SSP/Pa, e do 
cPf/Mf sob n° 036.514.602-15, domiciliado na Tv. rômulo Maiorana nº 
1965 ap 901, fone: (91) 98157-4401 Belém/Pa.
oBJETo: aquisição de Gêneros alimentícios não perecíveis para atender 
a demanda dos abrigos vinculados à Secretaria de Estado de assistência 
Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, inciso iV da lei 8.666/1993.
Unidade orçamentária: 43104/87101
funcional Programática: 08.241.1505.8865/ 08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390 30
fonte: 0166/ 0107
ação detalhada: 253.937/253.938
Valor Mensal: r$ 53.420,20
Valor Global: r$ 160.260,60
ordENador rESPoNSáVEl: inocencio renato Gasparim.
daTa:31/05/2022.
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo EMPrE-
GO E RENDA, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar o Termo 
de dispensa de licitação nº. 10/2022, autorizando a aquisição de Gêneros 
alimentícios não perecíveis para atender a demanda dos abrigos vincu-
lados à Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda – SEaSTEr, com fundamento no disposto no art. 24, inciso iV da lei 
8.666/1993, a teor das justificativas e elementos constantes no Processo 
administrativo nº 2022/269805-SEaSTEr.
Belém, (Pa), 31 de maio de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social TraBalHo EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 806677

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 645/2022 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 605886
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ ( quatro e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
HElENa claUdia da coSTa GoMES, MaT.3222721, chefe de núcleo re-
gional, QUE ViaJara Para Novo repartimento, Tucurui,e Breu Branco No 
PEriodo dE 06/06/2022 a 10/062022 com objetivo de apoio à Gestão 
e aos Serviços Socioassistenciais . HallaN WUaNSEl aZEVEdo daS NE-
VES,3542767/1,Motorista com objetivo de conduzir veiculo com equipe 
técnica da drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.244.1505.8863 0339002241 261.694 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
31 de maio 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 643/2022 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 626967
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar ad-
MiNiSTraTiVo que se deslocara para os municípios de Marabá e Palestina/
PA/PA no período de 06/06 a 10/06/2022 com objetivo de Qualificação 
Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
31 de maio 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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PORTARIA Nº 641/2022 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 668026
rESolVE:
autorizar o pagamento de 0 ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ci-
Tado aBaiXo:
fErNaNdo fraNciSco da coSTa riBEiro,c P f Nº 086.811.042 – 68,co-
laBorador EVENTUal, que se deslocara de caSTaNHal para BElÉM/Pa no 
dia de 31/05/2022 com objetivo de intermediação de Mão de obra.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101 266.721 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
31 de maio 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 640/2022 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 668657
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES,80015508/1,SEcrETario EXEcUTiVo que 
se deslocara para os municípios de São caetano de odivelas/Pa e Vigia/
Pa, no período de 26/06 a 02/07/2022 com objetivo de apoio a organismo 
de controle Social..
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
31 de maio 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 642/2022 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 663656
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (dUaS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHEco,55589512/1, aUXiliar adMi-
NiSTraTiVo que se deslocara para o município de SalVaTErra/Pa no perío-
do de 26/06 a 30/06/2022 com objetivo de Qualificação Social e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
31 de maio 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 806963

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 510 de 27 de maio de 2022- r
esolve iNTErroMPEr,a pedido,a licença Maternidade da servidora Telmara 
Silva da Silva,mat:54189637/1,cargo monitor, a partir de 02.05.22,, 
concedida através da PorTaria nº 221 de 04 de março de 2022, publicada 
no doE nº 34.884 de 08.03.22.
PORTARIA nº 511 de 27 de maio de 2022-
conceder licença Saúde as servidoras abaixo:

 NOME CARGO  MAT LAUDO  PERÍODO DIAS

arlene Malheiros ramos Monitor 5752264/2 90349 24.01.22 a 30.01.22 07

Keila cristina do Nascimento Brasil Silva Monitor 54190518/1 90350 25.01.22 a 31.01.22 07

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 806735

.

ERRATA
.

METAS INSTITUCIONAL PUBLICADA NO DOE 34.969 DE 13/05/2022
Onde se lê: 

ProJUr 1 - Elaboração de material para Curso de Qualificação de servidores, a serem realizados 
no Município de Marabá/Pá; 70

Leia-se: 

ANEXO I
METAS  - 2º CICLO - 16.05.2022 A 15.09.2022 - SEDE 

ADMINISTRATIVA
SETORES METAS PONTOS

ProJUr 1 - realização de curso aos servidores,  com a temática: regime Jurídico Único - rJU e 
fiscalização de contratos no município de Santarém/Pá; 70

Belém, 31 maio de 2022
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da  faSEPa

Protocolo: 806601
Errata da PORTARIA nº 412/22 de 05.05.22, DOE Nº 34.969 de 13.05. 22
Servidor: adriaNa SaNToS da SilVa
Onde se lê: 30.05.2022 a 28.06.2022
Leia – se: 01.06.2022 a 30.06.2022
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 806657
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA nº 284, de 31 de maio de 2022.
Processo nº 659941/2022.
oBJETiVo: custear despesas com serviço emergencial de transporte de ma-
terial de consumo diverso às UaSES de SaNTarÉM/Pa, a saber: cSEBa e cSS.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183297
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica (SErViÇo)–r$2.000,00
SErVidorES: claUdia lariSSa SaNTa roSa dE SoUZa, GErENTE iii, 
Matricula 5946167/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 60 (sessenta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 807076
PORTARIA nº 279, de 31 de maio de 2022.
Processo nº 652920/2022.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos no CIAM, conforme justificado.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8394
Projeto atividade: 68.8394
ação: 247480
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$ 300,00
SErVidorES: criSTiNa Maria da coSTa SoarES, aUX. dE ENfErMa-
GEM, Matricula 593555/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 807040
PORTARIA: 277- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 27/05/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
medicamentos, em atendimento de socioeducandos custodiados no cSEM  
(Proc. 655339/2022 - Mem 101/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 300,00-(coNSUMo)
SErVidora: ValcilENa TEiXEira E SilVa
MaTricUla: 5427282/ 1 - carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:40 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 806744
PORTARIA: 283- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 30/05/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para hospedagem 
de genitora de socioeducando custodiado no cESEBa (Proc. 657147/2022 
- Mem 284/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 228254
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 300,00-(HoSPEdaGEM)
SErVidor: aNToNio KlaGENS caMBraia doS SaNToS
MaTricUla: 5850673/ 2 - carGo:aSSiSTENTE Social
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:17 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 806770
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..

DIÁRIA
.

PORTARIA nº 280, de 31 de maio de 2022.
Processo nº 589829/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
centes, custodiados no CJM, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa
dESTiNo: caPiTÃo-PoÇo/Pa – GarrafÃo do NorTE/Pa.
PErÍodo: 23/05/2022 a 26/05/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: EdNa Maria dE SoUSa PErEira, PSicÓloGa, Matricula 
57222676/4, e daVid rodolfo NaSciMENTo dE oliVEira, MoToriSTa, 
Matricula 57223757/5.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 807058
PORTARIA nº 278, de 31 de maio de 2022.
Processo nº 654777/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no cSEBa, aos familiares em cum-
primento de determinação judicial, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: SaNTarÉM/Pa - dESTiNo: iTaiTUBa/Pa.
PErÍodo: 27/05/2022 a 28/05/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: dircE Maria fariaS dE liMa, aSSiSTENTE Social, Ma-
tricula 54196842/1, e JaNdErlENa cardoSo GUiMarÃES, MoToriSTa, 
Matricula 8005721/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 806994
PORTARIA: 282- DO DIA 30/05/2022
oBJETiVo: realizar entrega de materiais de consumo no ciaM MaraBa 
(Proc.656210 /2022-Mem 79/2022-GalMoX)
SErVidor: KENEdY liMa dE liMa
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5919501/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : MaraBá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 27 a 28/05/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 806764
PORTARIA 281 – DO DIA 30/05/2022
OBJETIVO: Realizar Oficina de Capacitação de Trabalhadores do SUAS, 
SiSaN, SiNaSE e assessoramento técnico (Proc. 655154/2022-Mem.  
168/2022-daS-crEaM)
SErVidor: MariZa calaNdriNi MUriBEca
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo- MaTrÍcUla Nº 5661250/ 2
SErVidora: aNToNia BENEdiTa lEao lira
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 54194530/ 1
SErVidor : Marcio alVES doS SaNToS
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 54193986/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : MEdicilÂNdia E BraSil NoVo/Pa
PEriodo da ViaGEM: 06 a 11/06/2022 – diaria –5,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 806753
PORTARIA: 276- DO DIA 27/05/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado na UaSE BENEVidES para 
ser entregue aos familiares, o qual recebeu progressão de medida para la, 
cumprindo determinação judicial (Proc.649671/2022-Mem 362/2022)
SErVidora: dorilENY do Socorro SaldaNHa aNdradE
carGo: PEdaGoGo - MaTricUla: 5928369/ 2
SErVidor: JorGE lUiS da SilVa JUNior
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5956443/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : TailÂNdia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 26 a 27/05/2022 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 806741

.

.

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N°512/2022-GP/GEMPS de 30 de maio 2022
EXclUir da PorTaria nº402/2022,publicada no doE34.955 de 
03/05/2022,o servidor abaixo relacionado, por motivo de necessidade de 
trabalho no período.

MATRICULA NOME AQUISIT  INICIO FIM

5956425/ 1 SilVio dE SoUZa SoarES 20/21 01/06/2022 30/06/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 806376

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 495 DE 27 DE MAIO DE 2022-RESOLVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora TaNia dE 
BriTo liMa matrícula nº. 57188621/1, ocupante do cargo de MoNiTor, 
triênio 2007/2010 complemento, com gozo no período de 08.07.2022 à 
06.08.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 806748

..

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E DIREITOS HUMANOS

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA N° 274 DE 27 DE MAIO DE 2022 PUBLICADA 
NO DOE 34.987 DE 30/05/2022
ONDE SE LÊ: para realizar capacitação em direitos Humanos para as re-
des municipais
LEIA-SE: para realizar reuniões de alinhamento do i Encontro interseto-
rial de Políticas Sobre drogas e Promoção de Estratégias e Metodologias 
Educativas sobre drogas

Protocolo: 806580

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 283 DE 30 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/636436.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar de Caravana do Cidadania e dos Direi-
tos Humanos realizada nos municípios de Santo antônio do Tauá e Santa 
Bárbara, no período de 27 a 29/05/2022.

Nome Cargo Matrícula

aNa cláUdia TEiXEira SaNTiaGo assessora de Gabinete 5958833/1

aNa criSTiNa colarES MoTTa assistente administrativo 5225167-1

EdNa aKiM SaNTo Papiloscopista 080646

GlaicE da SilVa NaSciMENTo Técnico em Gestão cidadania em 
direitos Humanos 5917003-1

JoÃo BaTiSTa dE SoUSa HoNoraTo chefe de Gabinete Pc/Pa 5157161

JaSoN doS SaNToS Papiloscopista 073194

JoNaS SalViaNo da SilVEira Motorista 57216173

JoSEaNE TaVarES fariaS assistente administrativo 5898162/1

KlEMEr MaciEl do carMo Técnico em Gestão cidadania em 
direitos Humanos 57201162/1

lariZa PErla E SilVa MarTiNS Secretária de diretoria 5958849-1

MarTa Maria da SilVa rEiS assistente administrativo 158

SaBriNa NaTacHi SoUSa VirGoliNo chefe de Gabinete 5922321/ 2

VaNia QUiNTiNo dE alMEida MarQUES coordenadora NUPlaN 5959022/1

coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para participar de Caravana do Cidadania e dos Direi-
tos Humanos realizada nos municípios de Santo antônio do Tauá e Santa 
Bárbara, no período de 26 a 29/05/2022.

Nome Cargo Matrícula

BENEdiTo raUl SacraMENTo cUNHa assistente administrativo 54181872/2

aNTÔNio SoarES filHo Gerente GPi 5958686/1

aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo Motorista 5898164

GiSEllE BorGES SilVa raMoS coordenadora cPcdH 57201701

SUaNE oliVEira da SilVa Secretária de diretoria 57221293

aNaNda rocHa aGUiar assistente administrativo 5511790

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 30 dE Maio 
dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos
*Republicada por ter saído com incorreções no DOE 34.988 de 31/05/2022

Protocolo: 806458
PORTARIA Nº 286 DE 31 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/527271.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor do servidor e colaboradoras even-
tuais, abaixo identificados, para ação de Implantação de Organismos de Polí-
ticas para Mulheres e conselho Municipal dos direitos da Mulher no município 
de Bujaru e capanema/Pa - no período de 25 a 27 de maio de 2022.
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Nome Cargo Matrícula

SolaNGE Maria dE SoUZa raMalHo conselheira – cMB/Norte - colabora-
dora eventual Não se aplica

clÉa diaS GoMES conselheira – cMB/Norte - colabora-
dora eventual Não se aplica

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939-2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31 dE Maio dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 806701
PORTARIA N° 290 DE 31 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/644150.
r E S o l V E:
coNcEdEr diáriaS, em favor dos colaboradores Eventuais, conselheiros 
do Conselho Estadual Da Diversidade Sexual (Ceds/Sejudh) abaixo identifi-
cados, para participar de reunião ordinária do conselho Estadual da diver-
sidade Sexual – cEdS/Pa em Belém no dia 08/06/2022.

NOME DIÁRIAS
JociEl fErrEira 0,5

roGÉrio NEVES fErrEira 0,5
MarcoS aliSTEr MarTiNS 1,5

WEllToN TáSSio da SilVa VaZ
Nome social: laUaNdra THaliTa da SilVa VaZ 1,5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31 dE Maio 
dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 806720
PORTARIA Nº 288 DE 31 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/594234.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor da colaboradora eventual des-
ta SEJUDH, abaixo identificada, para ação De “Implantação de Conselhos 
Municipais de defesa de direitos da Mulher e oPMs”, no município de itu-
piranga/Pa, no período de 05 a 11/06/2022

Nome Cargo
GilMara daS NEVES alVES conselheira Estadual

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31 dE Maio 
dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 806693
PORTARIA Nº 289 DE 31 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/608411.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da colaboradora eventual desta 
SEJUDH, abaixo identificada, para ação de “Implantação de Conselhos Mu-
nicipais de defesa de direitos da Mulher e oPMs”, no município de Marapa-
nim e Maracanã, no período de 13 a 15/06/2022

Nome Cargo
aNa PriScila BarroSo da SilVa conselheira Estadual - representante faSEPa

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31 dE Maio 
dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 806697
PORTARIA Nº 287 DE 31 DE MAIO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/566952.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor dos servidores e colabora-
dor Eventual desta SEJUDH, abaixo identificados, para realizar ação de 
empoderamento e autonomia financeira para mulheres nos municípios de 
Parauapebas e canaã dos carajás, no período de 23 à 28/05/2022.

Nome Cargo Matrícula

GilMara daS NEVES alVES conselheira - colaborador 
Eventual Não se aplica

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa assistente Social 54185843/4
MaNoEl SErGio BorGES Motorista 5807239/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 31 dE Maio dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 806684
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MINERAÇÃO E ENERGIA

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N° 001/2022
ParTES: SEdEME E JaciaNE SoUSa rodriGUES MENdES
cPf: 012.824.712-60
carGo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica – ESTaTÍSTica
ViGÊNcia: 01 dE JUNHo dE 2022 a 31 dE Maio dE 2023
ordENador dE dESPESa rESPoNSáVEl: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoN-
Ça GoMES JÚNior – SEcrETário dE ESTado
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/952537
EXTraTo dE coNTraTo TEMPorário N° 002/2022
ParTES: SEdEME E HiGor fErNaNdo do NaSciMENTo PoNTES
cPf: 963.539.292-34
carGo: TÉc GEST dESENV SUSTENT – ciÊNciaS EcoNÔMicaS
ViGÊNcia: 01 dE JUNHo dE 2022 a 31 dE Maio dE 2023
ordENador dE dESPESa rESPoNSáVEl: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoN-
Ça GoMES JÚNior – SEcrETário dE ESTado
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/952537
EXTraTo dE coNTraTo TEMPorário N° 003/2022
ParTES: SEdEME E SolaNGE coElHo alVES
cPf: 620.606.352-68
carGo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica – ciÊNciaS coNTáBEiS
ViGÊNcia: 01 dE JUNHo dE 2022 a 31 dE Maio dE 2023
ordENador dE dESPESa rESPoNSáVEl: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoN-
Ça GoMES JÚNior – SEcrETário dE ESTado
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/952537
EXTraTo dE coNTraTo TEMPorário N° 004/2022
ParTES: SEdEME E afoNSo PiNHEiro fErrEira
cPf: 692.918.702-00
carGo: TÉc GEST dESENV SUSTENT – ciÊNciaS EcoNÔMicaS
ViGÊNcia: 01 dE JUNHo dE 2022 a 31 dE Maio dE 2023
ordENador dE dESPESa rESPoNSáVEl: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoN-
Ça GoMES JÚNior – SEcrETário dE ESTado
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/952537
EXTraTo dE coNTraTo TEMPorário N° 005/2022
ParTES: SEdEME E MarcoS dEYVid lEÃo SilVa
cPf: 707.022.412-53
carGo: TÉc GEST dESENV SUSTENT – ENGENHaria dE ProdUÇÃo
ViGÊNcia: 01 dE JUNHo dE 2022 a 31 dE Maio dE 2023
ordENador dE dESPESa rESPoNSáVEl: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoN-
Ça GoMES JÚNior – SEcrETário dE ESTado
aUToriZaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/952537

Protocolo: 806806
.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 46/2022 – GGA/SEDEME Belém-PA, 31 de maio de 2022
a Secretária adjunta de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Estadual de 31/03/2021, publicado no 
doE Nº 34.541 de 05/04/2021 e PorTaria 003/2021 – GS/SEdEME de 
15/04/2021, publicado no doE Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor JoÃo MaTHEUS BarBoSa NErY MarQUES, ma-
tricula nº 5957146/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato 010/2022 
– SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MI-
NEraÇÃo E ENErGia com a METalTEc M. oliVEira coMErcio lTda, cNPJ: 
11.186.327/0001-16, tem como objeto à aquisição de Estantes em aço, confor-
me condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de 
atendimento às necessidades desta SEdEME devendo anotar em registro próprio 
as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 
67 da lei 8.666/93, a partir de 31 de maio de 2022.
art. 2º - dESiGNar a servidora aMaNda NaYara SErra MoraiS, matricula 
nº 5944287/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 31 de maio de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa
SEdEME

Protocolo: 806949
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.

CONTRATO
.

Contrato: 10
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de empresa especializada no aquisição de 50 (cin-
quentas) Estantes com Prateleiras em aço.
Valor Total: r$ r$ 18.600,00 (dezoito mil, e seiscentos reais.)
data assinatura: 31/05/2022
Vigência:31/05/2022 a 31/05/2023.
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/2022, referente ao Processo: 2021/1442639
orçamento:
Programa de Trabalho: 24.101. 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: 449052.
fonte de recurso: 0301.
origem do recurso: Estadual.
contratado: METalTEc M. oliVEira coMErcio lTda.
Endereço: desembargador João Batista, 143, Novo Prado, recife/PE, cEP: 
50.751-380
fone: (81) 3227-5970 / 3226-2364.
ordenador(a)  : anadelia divina Santos

Protocolo: 806938

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 326/2022 – DAF/SEDEME - BELÉM, 31 DE MAIO DE 2022.
Nome: fabrícia Brasil Barbosa /Matrícula:n°5939597/2/cargo:coorde-
nador/origem:Belém-Pa/destino:canaã dos carajas-Pa/Período:03 a 
05/06/2022/diária:2,5(duas e meia)/objetivo:acompanhar a comitiva do 
Excelentíssimo Governador na inauguração da Usina da Paz.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 806687

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

RESOLUÇÃO Nº 010, DE 25 DE ABRIL DE 2022.
Concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa aMaSa – aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo Socio-
EcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições legais;
considerando o disposto na lei n.º 6.912, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à indústria do Pescado;
considerando o disposto no decreto n.º 2.489, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei n.º 6.912, de 3 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à indústria do Pescado;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao de-
senvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 1ª reunião ordinária 
do Plenário, realizada em 25 de abril de 2022;
considerando o Processo SEdEME n.º 2022/276358, de 09 de março de 2022,
r E S o l V E:
art. 1º fica concedido crédito presumido no percentual de 90% (noventa 
por cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas saí-
das interestaduais dos produtos fabricados neste Estado pela empresa aMa-
Sa – aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, inscrita no cadastro de 
contribuintes do icMS sob o nº 15.085.642-3, vedado o aproveitamento de 
quaisquer créditos fiscais, devendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo 
de crédito, ainda que a empresa efetue saídas para o exterior.
§ 1º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota es-
tabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
§ 2º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
§ 3º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro regis-
tro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da observa-
ção: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 010 de 25 de abril de 2022.”
§ 4º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput deste 
artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não be-
neficiadas por esta Resolução.
art. 2º fica reduzida em 90% (noventa por cento), a base de cálculo do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação - icMS incidente nas saídas internas dos produtos fabricados 
neste Estado, pela aMaSa – aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, 
inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.085.642-3, com 
aproveitamento proporcional dos créditos fiscais.
art. 3º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS, incidente nas 
aquisições em operações internas, interestaduais e de importação, de má-
quinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa aMaSa 
– aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, inscrita no cadastro de 
contribuintes do icMS sob o nº 15.085.642-3.
§ 1º o diferimento de que trata este artigo será concedido, em cada caso, 
por despacho do Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento 
instruído, obrigatoriamente, com cópia das Notas fiscais das máquinas e 
equipamentos e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão 
da Política de incentivos.

§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em rela-
ção às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta resolução.
§ 3º o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, englobada-
mente, na subsequente saída tributada do produto.
art. 4º fica diferido o pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS incidente nas 
operações em aquisições internas de embalagens da empresa aMaSa – 
aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, inscrita no cadastro de con-
tribuintes do icMS sob o nº 15.085.642-3.
Parágrafo Único: o imposto diferido de que trata este artigo será recolhido, 
englobadamente, na subsequente saída tributada do produto.
art. 5º o disposto nesta resolução não se aplica às operações sujeitas ao 
regime de substituição tributária.
art. 6º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
 i - da legislação que rege a matéria;
ii - das metas constantes do Projeto da empresa aprovadas pela comissão da 
Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 7º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submetida à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
 art. 8º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeitos da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
§ 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
§ 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 9º a empresa aMaSa – aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, inscri-
ta no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o nº 15.085.642-3, fica obrigada, 
a partir da publicação desta resolução, a cumprir as exigências dispostas no art. 
8º do decreto n.º 2.490/2006, junto ao Banco do Estado do Pará - BaNPará, 
comprovando seu cumprimento por meio da apresentação do atestado de ido-
neidade, semestralmente, à comissão da Política de incentivos.
art. 10. a empresa aMaSa – aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, 
inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS sob o nº 15.085.642-3, fica 
obrigada a fixar, em frente à instalação física de seu empreendimento, placa 
de promoção e divulgação, conforme modelo aprovado pela comissão da Po-
lítica de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 11. a empresa aMaSa – aMaZoNaS iNdÚSTriaS aliMENTÍciaS S/a, 
inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.085.642-3, de-
verá especificar em suas embalagens a frase “Produzido no Pará”, confor-
me aprovado pela comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento 
Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 15 (quinze) anos, condicionado ao 
que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 25 de abril de 2022.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 806975

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 084/2022 – RH/DAF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/652484;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: aMaNda KaroliNa SaNToS doS SaNToS, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerente de Meio ambiente e Susten-
tabilidade.
oBJETiVo: realizar visita técnica ao distrito industrial de Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 01/06/2022
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 27 de maio de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 806752
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..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 66/2022, GAB/IMETROPARÁ, 24 de maio de 2022.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo nº 202201375 Protocolo nº 345/2022.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) a servidora EdilMa lÉa 
aMaZoNaS dE SoUZa, mat. 003, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo,  referente ao período aquisitivo 01/12/1992/1995 com início em 
15 de junho de 2022 e término em 14 de julho de 2022.
art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 24 de maio de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 806586

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 65/2022, GAB/IMETROPARÁ, 23 de maio de 2022.
dispõe sobre licença para Tratamento de Saúde de Servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 81 a 84 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o termo do laudo Médico Pericial de nº 206383a/2 e do 
Processo administrativo Eletrônico (PaE) nº 2022/610241;
rESolVE:
art. 1º - forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora Wa-
Nia criSTiNa dE aZEVEdo oliVEira, id. funcional nº 283, ocupante do 
cargo de Técnico em administração e finanças – Especialidade: Serviço 
Social, lotada na Gerência Pessoal, de 01/05/2021 a 28/02/2022.
art. 2º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 23 de maio de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 806584

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 138/2022 de 31/05/2022. 
art. 1º coNcEdEr 1 (uma) diária ao diretor do registro Mercantil, 
AFONSO ROMILDO PIMENTEL DE ALMEIDA, matrícula nº 5946993/2, a fim 
de que participe da inauguração da caMTa, na qualidade de representante 
da JUcEPa, em 27/05/2022, em Tomé-açu/Pa, atendendo convite da 
SEdEME, conforme processo nº 2022/635588. cilENE MorEira SaBiNo 
dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 806783

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

A JUCEPA, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve 
dESarQUiVar os atos de Protocolo: 030276144; 041091752 e 166828327, 
respectivamente, aprovados em 07/07/2003; 22/12/2004 e 18/01/217 
o qual tratam de alTEracao dE dadoS E dE NoME EMPrESarial e 
alTEracao dE dadoS (EXcETo NoME EMPrESarial) da empresa 
denominada ciMEPol - coMErcio E iNdUSTria dE MadEiraS PoTENcia 
lTda, NirE 15200618809, conforme ato declaratório de desarquivamento 
nº 20000763882 datado de 10/05/2022.
Belém, 25 de maio de 2022.
Maria de fátima cavalcante Vasconcelos
Secretária-Geral.

Protocolo: 806345

PORTARIA Nº 137/2022 de 31/05/2022. 
Art. 1º CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral à servidora ADAIR 
SarGES dE MElo E SilVa, matrícula nº 2021790/1, TEcN. rEG. 
MErcaNTil cl. B, no valor de 50% (cinquenta por cento), no período de 
01/06/2022 à 30/06/2022, conforme processo nº 2022/642696. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 806796

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

3º Termo Aditivo ao Contrato N° 03/2019 - NGPM CREDCIDADÃO
OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato n° 03/2019 firmado entre as partes.
coNTraTaNTE: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito-N-
GPM credcidadão.
coNTraTada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa-EScola - ciEE
Valor aNUal ESTiMado: r$ 3.627,00 (três mil seiscentos e vinte e sete reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
foNTE: 0101.
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
ordENador: João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral - NGPM credcidadão.

Protocolo: 807062

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 080/2022 – 31 DE MAIO DE 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/Vigia/Belém, com o objetivo de realizar palestras e 
cadastros dos microempreendedores do município acima mencionado, do 
programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de 
Diárias

HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEracioNal 01/06/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 806784
PORTARIA Nº 081/2022 – 31 DE MAIO DE 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/Vigia/castanhal, com o objetivo de realizar palestras 
e cadastros dos microempreendedores do município acima mencionado, do 
programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de 
Diárias

rENaTa KEllY dE GoiS BarrEiroS 59466293-1 GErENTE rEGioNal 01/06/2022  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 806782

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº.0576/2022, DE 30 DE MAIO DE 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/658560, de 27/05/2022, 
e Memorando nº 209/2022 de 27/05/2022 – difiS/SEdoP.
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r E S o l V E: 
i – dESiGNar a servidora criSTiNa dE fariaS GUEdES ViEira, Matrícula 
nº 54197891/4, Cargo/Função: Diretor, como fiscal dos Contratos cele-
brados entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

CONTRATO EMPRESA OBJETO

25/2022 consórcio avante Pará Execução de Serviços e Terraplenagem, Pavimentação e 
drenagem Pluvial no Município de Medicilândia/Pa.

26/2022 consórcio avante Pará
Execução de Serviços e Terraplenagem, Pavimentação 

e drenagem Pluvial no Município de Senador José 
Porfírio/Pa.

ii- dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e con-
formidade, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução dos 
contratos, acima descritos, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 807007

.

.

ERRATA
.

ERRATA
Na publicação, Protocolo: 806004, publicada no DOE 34.988, de 
31/05/20212, referente ao 2º TErMo dE aPoSTilaMENTo do cT 31/2020:
ONDE SE LÊ:  daTa dE aSSiNaTUra: 09/07/2021;
lEia-SE: daTa dE aSSiNaTUra: 30/05/2022.
ordENador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806546

.

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - CON-
CORRENCIA PUBLICA Nº 012/2022–CPL/SEDOP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo do NoVo HoSPiTal rEGioNal dE TUcUrUÍ, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de julgamento de habilitação, para os efeitos 
do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - aNKara ENGENHaria lTda cNPJ: 13.578.869/0001-60;
2 - coNSÓrcio NoVo TUcUrUÍ – EMPrESaS: cdG coNSTrUTora 
S/a cNPJ: 03.043.067/0001-00 / QUadra ENGENHaria lTda cNPJ: 
04.558.805/0001-06 / occ ParTiciPaÇoES E coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 
09.296.159/0001-70;
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 806928

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2022/307542
2. licitação nº: 010/2022
3. Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4. data da adjudicação: 31/05/2022
5. data da Homologação: 31/05/2022
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE oBra dE UrBaNiZaÇÃo do coMPlE-
Xo ESPorTiVo No Bairro MaNGUEirÃo, no Município de Belém, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
7. Empresa vencedora adjudicada: aNKara ENGENHaria lTda cNPJ: 
13.578.869/0001-60 com o Valor Total de r$ 123.380.594,91 (cento e 
vinte e três milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais e noventa um centavos).
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 806962

.

CONVÊNIO
.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 140/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Pacajá – cNPJ 22.981.427/0001-50
objeto: EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE PaViMENTaÇÃo dE 1.362M dE ViaS 
EM BloQUETES No Bairro do ToZETTi, No MUNicÍPio dE PacaJá, NES-
TE ESTado.
Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor Global: r$ 2.203.160,23
dotação orçamentária:
SEdoP: 07.101.15.451.1489.7645 444042 0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022NE01310
PrEfEiTUra: 0208 15 451 0332 1016 449051.00 1701
foro: Belém
data da assinatura: 31/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
aNdrÉ rioS dE rEZENdE
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807030
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 141/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de afuá – cNPJ 05.119.854/0001-05
objeto: construção de Passarela em concreto armado da rua João Paulo 
ii, no bairro centro, no município de afuá, neste estado.
Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor Global: r$ 6.146.972,31
dotação orçamentária:
SEdoP: 07.101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
07.101 15.451.1489.7645 444042 0101010331, conforme Nota de empe-
nho nº 2022NE01293.
PrEfEiTUra dE afUá: 15.451.0502.1-028 449051
foro: Belém
data da assinatura: 31/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
odimar Wanderley Salomão
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806960
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 146/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Pacajá – cNPJ 22.981.427/0001-50
objeto: Execução de Serviços de Pavimentação, drenagem e calçada de 5.547m 
de Vias do Bairro Novo Horizonte, no município de Pacajá, neste estado.
Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023
Valor Global: r$ 11.995.805,32
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101.15.451.1489.7645 444042 0101/0301, conforme nota de 
empenho 2022NE01303
PrEfEiTUra dE PacaJá: 0208 15 451 0332 1016 449051 1701
foro: Belém
data da assinatura: 31/05/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
andré rios de rezende
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 807011

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 42/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Óbidos – cNPJ 05.131.180/0001-64
objeto do convênio: Pavimentação de Vias em concreto no distrito do 
flexal, no município de Óbidos, neste estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806978
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 15/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Peixe Boi – cNPJ 05.149.158/0001-41
Objeto do Convênio: Requalificação da Orla do Rio Peixe Boi, no município 
de Peixe Boi, neste estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
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data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806983
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO  20/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará – cNPJ 83.268.011/0001-84
objeto do convênio: recapeamento de 5,305 Km de Vias Urbanas, no 
municipio de ipixuna do Pará, neste estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 31/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806986
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 21/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de rio Maria – cNPJ 04.144.176/0001-78
objeto do convênio: revitalização do cemitério do Setor Vila Nova na Sede 
do Município de rio Maria, neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806471
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 19/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Ulianópolis – cNPJ 83.334.672/0001-60
objeto do convênio: Execução de Quadra Poliesportiva coberta da Escola Es-
tadual de Ensino Médio amazonas no Munícipio de Ulianópolis, neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806476
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 11/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Viseu– cNPJ 04.873.618/0001-17
objeto do convênio: Sistema de abastecimento de água no distrito fer-
nandes Belo no Município de Viseu, neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806477
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 30/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de rio Maria – cNPJ 04.144.176/0001-78
objeto do convênio: iluminação em lEd da avenida rio Maria no Município 
de rio Maria, neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806465
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 45/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de rio Maria – cNPJ 04.144.176/0001-78
objeto do convênio: recomposição de Pavimentação asfáltica no Município 
de rio Maria, neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806468
1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 43/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Santa cruz do arari – cNPJ 04.888.830/0001-58
objeto do convênio: reforma do Ginásio Municipal no Município de Santa 
cruz do arari, neste Estado.
Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 30/05/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 806486

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORREN-
CIA PUBLICA CP 008/2022– CPL/SEDOP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a coNSTrUÇÃo daS PaSSarElaS 
UrBaNaS dE acESSo À Praia do MaÇarico No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS 
NESTE ESTADO, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coNVoca a empresa Habilitada na 
concorrência Pública cP 008/2022, para abertura das Propostas designada 
para o dia 02/06/2022 às 14:00 Hs.
liciTaNTE HaBiliTada:
coNSÓrcio VEr o MaÇarico - Empresas: rKl coNSTrUÇÕES lTda 
cNPJ: 12.669.568/0001-89 / coNSTrUTora iMPaX EirEli cNPJ: 
10.571.491/0001-84
Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 807031
AVISO DE DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO NA CONCOR-
RÊNCIA Nº 007/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo No MUNiciPio dE SaNTa lUZia/Pa, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
o Secretário Estadual da Secretaria de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas, nos usos de suas atribuições legais dEcidE:
acaTar relatório emitido pela comissão Permanente de licitação sobre o 
julgamento dos recursos e contrarrazões impetrados, correspondente ao 
resultado de Julgamento da fase de HaBiliTaÇÃo relativo a coNcorrÊN-
CIA nº 007/2022, cujo resultado final ficou conforme abaixo relacionado. 
No mesmo ato convoca as empresas para a aBErTUra daS ProPoSTaS 
dE PrEÇoS, para o dia 02/06/2022 às 16:00hs.
EMPrESaS:
1 - ProVallE ProJEToS E coNSTrUÇÕES ciViS lTda cNPJ: 
03.636.328/0001-97
2 - alfa E oMEGa coNSTrUTora E SErEViÇoS EirEli cNPJ: 
31.391.809/0001-15
3 - USiNa oUro NEGro faBricaÇÃo dE ProdUToS MiNEraiS EirEli 
cNPJ: 19.787.591/0001-17
4 - MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli cNPJ: 26.916.789/0001-85
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos perante a comissão, através 
do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 807057
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINTRATIVO NA TOMA-
DA DE PREÇOS TP 008/2022–CPL/SEDOP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
coNSTrUÇÃo da caSa da MUlHEr BraSilEira TiPo iV. BrEVES, neste Estado.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 18 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 806864
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINTRATIVO NA CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL CP 002/2022–CPL/SEDOP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo 
E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕES Para a iMPlaNTa-
ÇÃo do ProGraMa MUNicÍPioS SUSTENTáVEiS, oBJETiVaNdo aTEN-
dEr a EXPaNSÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo ESTadUal.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 31 de maio de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 806816
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..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

5° Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2020.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 27.05.2022, encerrando em 26.05.2023.
data de assinatura: 26.05.2022.
contratada: Norte Serviços de Mão de obra Eireli. cNPJ: 14.991.257/0001-67.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 806406

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022.
objeto: aquisição de materiais hidráulicos e manutenção, para atendimen-
to das demandas operacionais de Tailândia.
data de assinatura: 31.05.2022.
Valor Global: r$282,80 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).
fundamentação: art. 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa - rilc.
contratada: ryka comércio e Serviços Eireli. cNPJ: 83.581.827/0001-63.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 807063
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022.
objeto: aquisição de materiais hidráulicos e manutenção, para atendimen-
to das demandas operacionais de Tailândia.
data de assinatura: 31.05.2022.
Valor Global: r$2.265,80 (dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e 
oitenta centavos).
fundamentação: art. 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa - rilc.
contratada: c. J. G. chaves comércio Serviços e acabamento. cNPJ: 
19.920.179/0001-23.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 807066
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022.
objeto: aquisição de materiais hidráulicos e manutenção, para atendimen-
to das demandas operacionais de Tailândia.
data de assinatura: 31.05.2022.
Valor Global: r$1.339,00 (mil e trezentos e trinta e nove reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa - rilc.
contratada: P. r. B. Quinto Matos. cNPJ: 31.405.857/0001-15.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 807067
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022.
objeto: aquisição de materiais hidráulicos e manutenção, para atendimen-
to das demandas operacionais de Tailândia.
data de assinatura: 31.05.2022.
Valor Global: r$2.486,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta e seis reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa - rilc.
contratada: S. a. comércio e Serviços. cNPJ: 45.472.280/0001-79.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 807073
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022.
objeto: aquisição de materiais hidráulicos e manutenção, para atendimen-
to das demandas operacionais de Tailândia.
data de assinatura: 31.05.2022.
Valor Global: r$1.509,00 (mil quinhentos e nove reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii, da lei n° 13.303/2016 e art. 71, inciso 
ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaNPa - rilc.
contratada: Poxy comércio e representações Hidráulicas Eireli. cNPJ: 
25.191.399/0002-47.
diretor de operações: diego Benitah Batista.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 807070

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 070/2022 – PRESI
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2019/479125, que 
trata sobre ausência de prestação de contas de 8 (oito) Termos de coope-
ração Técnica, celebrados nos anos de 2015 e 2016, entre a companhia 
de Habitação de Estado do Pará-coHaB/Pa e a companhia de desenvolvi-
mento e administração da área Metropolitana de Belém-codEM, devida-
mente identificados nos autos;
coNSidEraNdo ainda, a necessidade de ser alterada a composição 
da comissão, criada através da PorTaria nº 064-2022 – PrESi, de 
12.05.2022, que tem por objetivo a instauração de Tomada de contas 
Especial, para análise dos citados Termos de cooperação Técnica.
r E S o l V E:
1. dESiGNar a advogada liGia doS SaNToS NEVES, Matrícula nº 
57176087/1; o Engenheiro EdErSoN lUiZ PErEira doS SaNToS, matrí-
cula nº 80845425/2 e a contadora NErci ViaNa da MoTa, matrícula nº 
3189724/1, para sob a presidência da primeira, comporem comissão para 
instauração de Tomada de contas Especial, alusivo ao objeto tratado nos 
autos do processo acima citado.
1. ESTaBElEcEr o prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação do 
relatório conclusivo, prorrogável por igual período, desde que por motivo 
fundamentado.
1. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria nº 064/2022, de 12.05.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de maio de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 806429
..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

PORTARIA Nº 015/2022 – GAB/AGTRAN
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – aG-
TraN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §2º, art. 3º da 
lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme decreto, de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.3753 de 16/10/2020.
r E S o l V E :
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo:

NOME ID.FUNC. PERÍODO AQUI-
SITIVO PERÍODO DE GOZO

Bianca costa Silva 
Serruya 5903652 01/10/2017 a 

30/09/2018 25/07/2022 a 03/08/2022 e  16/11/2022 a 05/12/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPliTaNo – aGTraN/Pa.
Belém, 31 de maio de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 806428
..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNCIA E FINANCEIRA Nº 002/2019 
– SECTET/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA DO PARÁ - IFPA
a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica - SEcTET, através da Secretária 
de Estado, dra. EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 2022, 
publicado na Edição do Diário Oficial do Estado Nº 34.918, de 01 de abril de 
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2022, considerando o art. 4º da resolução  n° 18.587 do Tribunal de con-
tas do Estado do Pará (TcE/Pa) de 01/12/2016, bem como a Manifestação 
nº 375/2022 de 24/05/2022 e a vista do parecer conclusivo exarado pelo 
Núcleo de controle interno/SEcTET, rESolVE:
aProVar, com ressalva, a Prestação de contas do convênio de coopera-
ção Técnica e financeira N° 002/2019, cujo objeto “cooperação técnica e 
financeira para desenvolvimento do projeto intitulado Incubação Tecnológi-
ca de cooperativas e Empreendimentos Solidários (iNcUBiTEc): Tecnolo-
gia Social de Geração de Trabalho e renda no Estado do Pará”; e,
dETErMiNar, que sejam adotadas as providências devidas para regulari-
zação das pendências apontadas.
Belém, 24 de maio de 2022.
Edilza JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 806640

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 443 DE 31 DE MAIO DE 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2019/646663.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores JoÃo fraNciSco coSTa dE oliVEira, iden-
tidade funcional nº 5964833/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública – administração; e raÍ loBaTo corrEa, identidade funcional nº 
5947212/1, ocupante do cargo de Gerente, na qualidade de fiscal e Subs-
tituto respectivamente, para acompanhar e fiscalizar o Convênio de Coo-
peração Técnica e financeira nº 016/2019, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecno-
lógica – SEcTET, a Universidade federal do Pará – UfPª, com a fundação 
de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP, como interveniente, 
que tem por objeto a formação de 100 alunos, em dois (2) cursos de 
Pós-Graduação lato Sensu: Um de “Especialização em Empreendedorismo 
e inovação em Negócios Turísticos”, e outro de “Especialização em Plane-
jamento e Gestão Pública em Turismo”. com carga horária de 360 horas 
cada um, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar 19EMENdo600.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022. 
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 806910
.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 446 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/657042.
r E S o l V E:
i – aUToriZar os servidores JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, 
identidade funcional nº 54197017/3, ocupante do cargo de assessor Téc-
nico, lotada no Gabinete do Secretário/aScoM; a viajarem ao município de 
Marapanim-Pa, no período de 03 a 05/06/2022, para realizar visita técnica, 
no qual será ofertado o curso de Engenharia ambiental e Energia reno-
váveis (Ufra), conforme demanda do ProGraMa forMa Pará, ProSEl 
2023; e roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 
3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de adminis-
tração e finanças – daf, que conduzirá a servidora ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 807033
PORTARIA Nº 438 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/671439.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a colaboradora eventual aMaNda MUrTa GaMa, cPf nº 
017.615.192-39, lotada no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios 
de Parauapebas-Pa, água azul do Norte-Pa e Marabá-Pa, no período de 
16 a 18/06/2022, para realizar visita técnica do curso de Engenharia civil 

(UNifESSPa) no município de água azul do Norte-Pa, conforme demanda 
do ProSEl 2023 do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806595
PORTARIA Nº 439 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
 coNSidEraNdo o processo nº 2022/671391.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Eda Maria dE oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176277/7, ocupante do cargo de coordenadora, lotada 
na Secretaria de Planejamento e administração – SEPlad, a viajar aos 
municípios de Marabá-Pa, curionópolis-Pa, Sapucaia-Pa e Bannach-Pa, no 
período de 20 a 25/06/2022, com objetivo de realizar visita técnica nos 
municípios de curionópolis-Pa (Engenharia de Software/UEPa), Sapucaia-
Pa (agronomia/Ufra) e Bannach-Pa (Engenharia civil/UNifESSPa), con-
forme demanda do ProSEl 2023 do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806675
PORTARIA Nº 444 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/664214.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, identidade 
funcional nº 5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, 
lotada na aScoM, a viajarem ao município de igarapé-Miri-Pa, nos dias 
06 e 07/06/2022, para realizar visita técnica ao município de igarapé-
Miri-Pa, do curso de Engenaharia ambiental(UEPa),conforme demanda do 
ProSEl 2023 do ProGraMa forMa Pará; e adailToN SoUZa do roSa-
rio, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a 
servidora da aScoM, ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806973
PORTARIA Nº 445 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/672668.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora PriScila carValHo caSTro, identidade funcional 
nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete do 
Secretário/aScoM, 01(uma) diária a título de complementação da PorTaria 
nº 368 de 10/05/2022, publicada no d.o.E. nº 34.966, de 11/05/2022, para 
a viagem ao município de Santa Maria das Barreiras/Pa, no dia 26/05/2022, 
a fim de acompanhar o Processo Seletivo do Programa FORMA PARÁ/2022 no 
referido município pela assessoria de comunicação da SEcTET.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 807018
PORTARIA Nº 433 DE 30 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/651638.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Maria JoSE dE SoUSa TriNdadE, identidade 
funcional nº 5897939/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de Salvador-Ba, 
no período de 08 a 13/06/2022,afim de participar do festival do cacau & 
chocolate, do referido município, visando o aprimoramento para melhor 
execução de atividades vinculadas aos projetos e ações.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
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dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 30 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806407
PORTARIA Nº 435 DE 31 DE MAIO 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/657924.
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual rodriGo coUTiNHo lEliS doS SaN-
ToS, cPf nº 711.911.272-49, a viajar aos municípios de Marabá-Pa, flo-
resta do araguaia-Pa e Pau d’arco-Pa, no período de 20/06 a 25/06/2022, 
para realizar visita técnica aos referidos municípios a fim de atender de-
mandas do ProSEl 2023, referente ao programa forma Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e meia) 
diárias ao colaborador eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806464
PORTARIA Nº 436 DE 31 DE MAIO 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/665829;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual BrUNo HENriQUE doS SaNToS Mo-
raiS, cPf nº 896.598.992-20, a viajar ao município de caNaÃ doS cara-
JÁS/PA, no período de 03/06 A 05/06/2022, a fim de participar da montagem 
da sala de culinária na inauguração da Usina da Paz no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e meia) 
diárias ao colaborador eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806487
PORTARIA Nº 441 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/663321;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar aos municípios de Vigia-Pa e cametá-Pa, nos dias 31/05 e 
01/06/2022, a fim realizar visita técnica na EETEPA e reunião com dirigentes na ci-
dade de Vigia/Pa para acompanhar ofertas de cursos técnicos da escola, assim como 
levantamento de dados para cursos que serão ofertados através de nova linha 
de fomento – itinerário fTP (ProNaTEc). Visita técnica e participação em 
evento na EETEPa do munícipio de cametá/Pa para abertura da semana de 
meio ambiente, oportunamente acompanhando a
oferta dos cursos técnicos da escola e realizando levantamento de dados para cursos 
que serão ofertados em nova linha de fomento – itinerário fTP (ProNaTEc).
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao bolsista acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806819
PORTARIA Nº 442 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/663149.
 r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade fun-
cional nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos 
municípios de Vigia-PA e Cametá-PA, nos dias 31/05 e 01/06/2022, a fim 
de realizar visita técnica na EETEPa e reunião com dirigentes na cidade 
de Vigia-Pa para acompanhar ofertas de cursos técnicos da escola, assim 
como levantamento de dados para cursos que serão ofertados através de 
nova linha de fomento itinerário fTP(ProNaTEc). Visita técnica e partici-
pação em evento na EETEPa do munícipio de cametá-Pa, para abertura da 
semana de meio ambiente, oportunamente acompanhando a oferta dos 
cursos técnicos da escola e realizando levantamento de dados para cursos 
que serão ofertados em nova linha de fomento–itinerário fTP(ProNaTEc); 

e MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e fi-
nanças – daf, que conduzirá o servidor da dETEc aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806835
PORTARIA Nº 440 DE 31 DE MAIO DE 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/670773.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor MarcElo cid Garcia SalES, identidade funcional nº 
5895261/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciên-
cia, Tecnologia e inovação - administração, lotado na diretoria de administração 
e finanças - daf, a viajar ao município de Porto de Moz-Pa, no período de 22 
a 24/06/2022, a fim de realizar visita técnica, conforme demanda do PROSEL 
2023 do programa forma Pará, para o curso de Sistemas de informação (Ufra).
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806688
..

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 437 DE 31 DE MAIO 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/667167.
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora fraNciSlENY oliVEira cErdEira, identidade 
funcional nº 5945887/1, ocupante do cargo de Secretária de diretoria, 
lotada na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica - 
dETEc, referente ao exercício 2021/2022, concedido anteriormente, 
no período de 10/06 a 09/07/2022, através da PorTaria nº 294 de 
29/04/2022, publicada no doE nº 34.953, de 02/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 31 de maio de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 806524
A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNO-
LOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
(SECTET), NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RESOLVE PUBLICAR O 
RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTE AO RESULTADO PRELIMI-
NAR DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS DO EDITAL 
N° 008/2028 StartUP Pará – MULHER. 

PROTO-
COLO PROJETO COORDENADORA RESULTADO SITUAÇÃO

7/429/460 ViVá colETio Maria SaNTiEllaS 
coSTa rodriGUES dEfErido ENQUa-

drada

7/384/415
Polo do arTESaNaTo dE alTaMira - ProdU-
ZiNdo, caPaciTaNdo E GEraNdo rENda coM 

SUSTENTaBilidadE E oPorTUNidadE

JoSiMEirE rodriGUES 
fEiToSa dEfErido ENQUa-

drada

7/366/397 SiSTEMa dE caPaciTaÇÃo E GESTÃo dE Pro-
fiSSioNaiS dE liMPEZa

rEGiNa MarGarETE 
fErrEira fraNco 

cUiMar
dEfErido ENQUa-

drada

7/365/396 EScola iTiNEraNTE dE arTESaNaTo Maria NaZidES fErrEi-
ra SoarESiN dEfErido ENQUa-

drada

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 31 de maio de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 807085
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..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

CONTRATO
.

TERMO DE OUTORGA N.º011/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Caracterização de ma-
terial particulado e identificação de fontes emissoras no nordeste do Estado 
do Pará”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraES-
TrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- 
PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por 
objetivo a caracterização de material particulado no nordeste do Estado do 
Pará e na identificação de suas principais fontes emissoras, considerando 
localidades com diferentes graus de influência de emissões antrópicas.
outorgado: Glauber Guimarães cirino da Silva
Valor: r$ 93.040,00 (noventa e três mil e quarenta reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 5.319,28 – odc
449020 - Valor: r$ 12.311,81– odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.027,31 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806927
TERMO DE OUTORGA N.º015/2022
Objeto: O auxílio da FAPESPA e CNPq, através da concessão de recursos finan-
ceiros, para a realização do Projeto intitulado “Efeito da composição genética 
no desempenho de bovinos de corte criados no Sudeste do Pará”, aprovado 
na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS 
PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, co-
ordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo avaliar o efeito da 
composição racial no desempenho e características de carcaça de bovinos de 
corte criados sob regime intensivo na região amazônica.
outorgada: flávia Martins de Souza
Valor: r$ 99.978,05 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito reais 
e cinco centavos)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 3.282,76 – odc
449020 - Valor: r$ 13.263,12 – odK
339018 – Valor: r$ 2.400,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.644,15 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806916
TERMO DE OUTORGA N.º017/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Os rios amazônicos: 
muitas gotas no oceano. Aspectos socioambientais das águas superficiais 
amazônicas”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfra-
ESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros Proje-
tos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem 
por objetivo analisar de modo integrado os aspectos socioambientais do 
núcleo urbano de Tomé-açu e Quatro Bocas que afetam as águas do rio 
Acará-Mirim, localizado na região nordeste do estado do Pará, a fim de 
compreender quais são as potenciais e reais fontes de degradação destas 
águas. A partir daí, eficientes medidas de gestão para os ambientes hídri-
cos amazônicos, poderão ser desenvolvidas.
outorgada: Marcela cunha Monteiro Bernardi
Valor: r$ 92.365,40 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais 
e quarenta centavos)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 880,80 – odc

449020 - Valor: r$ 11.824,80 – odK
339018 – Valor: r$ 4.800,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.633,60 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806890
TERMO DE OUTORGA N.º014/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Utilização de semente 
de cupuaçu na alimentação de frangos caipiras”, aprovado na chamada nº 
002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSa-
dorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado 
pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo avaliar a possibilidade de 
utilização de semente de cupuaçu como matéria prima na confecção de 
dietas de frangos caipira.
outorgada: Ernestina ribeiro dos Santos Neta
Valor: rS 87.950,00 (oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 885,00 – odc
449020 - Valor: r$ 10.988,15 – odK
339018 - Valor: r$ 4.800,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806899
TERMO DE OUTORGA N.º012/2022
Objeto: O auxílio da FAPESPA e CNPq, através da concessão de recursos fi-
nanceiros, para a realização do Projeto intitulado “aceitabilidade da autocole-
ta cervicovaginal na determinação da prevalência de Papilomavírus humano 
(HPV) e outras infecções Sexualmente Transmissíveis (iSTs) em mulheres 
portadoras ou não do Vírus da imunodeficiência humana 1 (HIV-1)  vivendo  
nas  regiões  Baixo  amazonas  e  Tapajós,  amazônia,  Brasil”, aprovado na 
chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS 
PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, co-
ordenado pelo(a) OUTORGADO(A), que tem por objetivo verificar a aceita-
bilidade e viabilidade da autocoleta cervicovaginal e analisar a prevalência 
da infecção anogenital pelo Papilomavírus humano (HPV), alphaherpesvírus 
humano 2 (HHV-2), Vírus da Hepatite B (HBV) e outras infecções sexualmente 
transmissíveis (iSTs) em mulheres infectadas ou não pelo Vírus da imunode-
ficiência humana 1 (HIV-1) vivendo nas regiões Baixo Amazonas e Tapajós e 
atendidas em serviços públicos de saúde em Santarém, Pará.
outorgada: luana lorena Silva rodrigues
Valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 885,00 – odc
449020 - Valor: r$ 5.685,00 – odK
339018 - Valor: r$ 4.800,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806876
TERMO DE OUTORGA N.º027/2022
Objeto: O auxílio da FAPESPA e CNPq, através da concessão de recursos fi-
nanceiros, para a realização do Projeto intitulado “Utilização de inteligência 
artificial para reconhecimento por imagem das principais doenças da cul-
tura do cacau na região amazônica”, aprovado na chamada nº 002/2021 
– ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Pro-
grama Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oU-
TorGado(a), que tem por objetivo desenvolver uma abordagem compu-
tacional baseada em deep learning para processamento digital de imagens 
que seja capaz de fazer reconhecimento por imagem das principais doen-
ças da cultura do cacau na região amazônica.
outorgado: Marcus de Barros Braga
Valor: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:



142  diário oficial Nº 34.990 Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

339020 - Valor: r$ 885,00 – odc
449020 - Valor: r$ 13.265,00 – odK
339018 – Valor: r$ 4.800,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806884
TERMO DE OUTORGA N.º018/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recur-
sos financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Precipitação de 
Estruvita como produto biotecnológico obtido a partir da recuperação de 
nutrientes de águas residuais de piscicultura visando seu uso como fertili-
zante Eco-friendly”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE 
iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros 
Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que 
tem por objetivo desenvolver o produto biotecnológico, estruvita, visando 
sua utilização como fertilizante eco-friendly, a partir da recuperação de 
nutrientes de águas residuais provenientes de tanques de piscicultura.
outorgada: rose caldas de Souza Meira
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 2.885,00 – odc
339018 - Valor: r$ 2.800,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.648,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806862
TERMO DE OUTORGA N.º016/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “A última Visitação do 
Santo ofício (1763-1773): transcrição, publicização e a construção de uma 
história da inquisição na amazônia colonial”, aprovado na chamada nº 
002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSa-
dorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado 
pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo reanalisar as 228 folhas 
que registraram a visitação inquisitorial realizada na amazônia colonial, 
transcrever todo o conteúdo presente na documentação manuscrita e origi-
nal (hospedada gratuitamente na homepage do arquivo Nacional da Torre 
do Tombo), comparar com a publicação organizada e publicada por José 
roberto do amaral lapa em 1978 e publicizar os resultados dessa investi-
gação a partir dos seguintes pontos: criação de um banco de dados on-line, 
criação de um site para o projeto, contendo todo o material transcrito, 
organização e estruturação física do Núcleo de Estudos inquisitoriais na 
Amazônia (NEIAM) e, por fim, publicação de um livro intitulado A Terceira 
Visitação do Santo ofício (1763-1773): transcrição, publicização e a cons-
trução de uma história da inquisição na amazônia colonial.
outorgado: Marcus Vinícius reis
Valor: r$ 67.182,89 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e 
oitenta e nove centavos)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data de assinatura: 31/05/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 1.680,00 – odc
449020 - Valor: r$ 7.192,09 – odK
339018 - Valor: r$ 4.000,00 – Bolsa
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 9.402,00 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 806854
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

ERRATA
.

PORTARIA – PRESI Nº066, DE 31 DE MAIO DE 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
processo n° 2022/264576 r E S o l V E: art. Errata da PorTaria – PrESi 
Nº 034, dE 11 dE MarÇo dE 2022.
Onde se lê: a contar de 16/03/2022 a 11/04/2022.
Leia-se: a contar de 17/03/2022 a 12/04/2022 .

art. 2º Esta PorTaria entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e 
cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará, 31 de maio de 
2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 806651

.

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO (PAE) Nº 2021/1.318.389
oBJETo: registro de preços para aquisição de equipamentos para as esta-
ções de telecomunicações do Programa Navegapará.
Valor ToTal rEGiTrado:  r$ 866.218,30
loTE 1 - EMPrESa VENcEdora: ra TElEcoM lTda.
cNPJ: 10.312.101/0001-51
Valor ToTal rEGiSTrado: r$ 640.818,30

Lote 1 - Item - Descrição Quant. Preço Unitário Registrado

Item 1: Retificador 48v – 10 A – Tipo 1 30 r$ 2.998,00

Item 2: Retificador 48v – 30 A – Tipo 2 30 r$ 9.000,00

Item 3: Retificador 48v – 30 A – Tipo 3 30 r$ 9.362,61

loTE 2 - EMPrESa VENcEdora: aPiS SolUÇÕES TEcNoloGia da iN-
forMaÇÃo lTda.
cNPJ: 01.432.068/0001-02
Valor ToTal rEGiSTrado: r$ 225.400,00

Lote 2 - Item - Descrição Quant. Preço Unitário Registrado

item 4: equipamento inversor dc/ac 48Vca 30 r$ 6.200,00

item 5: equipamento inversor dc/ac 24Vca 10 r$ 3.940,00

dESPacHo do PrESidENTE: Homologo.
o Pregoeiro

Protocolo: 807002

.

.

APOSTILAMENTO
.

APOSTILA Nº. 077/2022 - oBJETo: reajuste considerando a clausula 
7ª do contrato original, e a Proposta da sequência 176 e 177 do referido 
processo, devidamente negociada com o fiscal, retroativa ao mês de março 
de 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2022 - coNTraTo:  Nº 003/2020 
– VErTiV TEcNoloGia do BraSil lTda - Valor Para o EXErcÍcio dE 
2022 - r$ 77.572,62 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338– 
339040 – 0261 - recursos Próprio –- ordenador de despesa – MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 806217

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 264, DE 30 DE MAIO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 01/06/2022 a 06/06/2022, à Belém-
Pa/Parauapebas/ canaã dos carajás/Belém-Pa, para conduzir a 
equipe técnica para realização dos trabalhos de manutenção e vistoria. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 265, DE 30 DE MAIO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) SaNdro rEiS dE oliVEira, dirETor, 
matrícula 57216965, 31/05/2022 a 31/05/2022, à Belém-Pa/
abaetetuba-Pa/Belém-Pa, para reunião com a prefeita do município de 
abaetetuba. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
PORTARIA Nº 266, DE 30 DE MAIO DE 2022  - 
diária ao(à) colaborador(a) KElVYN MarTiNS oGaWa rodriGUES, gerente 
de divisão, matrícula 5955729/1, 31/05/2022 a 31/05/2022, à Belém-Pa/
abaetetuba-Pa/Belém-Pa, para reunião com a prefeita de abaetetuba. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 267, DE 30 DE MAIO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) SaNdro rEiS dE oliVEira, dirETor, matrícula 
57216965, 21/06/2022 a 24/06/2022, à Belém-Pa/Brasília-df/Belém-Pa, 
para Participação na 3° Edição do Workshop aBEP e Seminário aBEP de 
Gestão . ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
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PORTARIA Nº 268, DE 30 DE MAIO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio fErrEira riBEiro, analista de 
dados, matrícula 73.401, 29/05/2022 a 04/06/2022, à Belém-Pa/
almeirim/Belém-Pa, para atividade emergencial para restabelecimento 
da energia da estação de telecomunicações da Prodepa em almeirim-
Pa. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 806648
..

SECRETARIA DE ESTADO
DE ESPORTE E LAZER

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 215/2022-SEEL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor rUY GUilHErME aMaNJaS MaUES matricula de nº 
6320945/3 para atuar como gestor de parceria do fomento 29/2022 a ser 
celebrado com a aSSociaÇÃo aMaZÔNica EVaNGÉlica (aaME), cNPJ Nº 
03.172.106/0001-60, o qual possui como objeto a transferência voluntária de 
recurso financeiro para a execução do PROJETO: “ESPORTES E CIDADANIA”.
Belém/Pa, 31 de Maio de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 806649
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 014/2022-SEEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022/137175.
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
recurso financeiros à Prefeitura Municipal de Curuça/PA para CONSTRUÇÃO 
dE QUadra coBErTa coBErTa No KM 50 – cUrUÇa/Pa.
aSSiNaTUra: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 30/05/2023.
Valor: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
coNTraParTida: r$ 149.103,04 (cento e quarenta e nove mil cento e 
três reais e quatro centavos)
ToTal: r$ 449.103,04 (quatrocentos e quarenta e nove mil cento e três 
reais e quatro centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.7659
fonte de recursos: 0301000000
Elemento de despesa: 444041
ação: 275874
Pi: 22dfc333913
r$ 300.000,00 (TrEZENToS Mil rEaiS)
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇa/Pa cNPJ/Mf  sob o nº 
cNPJ/Mf 13.400.311/0001-90.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.
Belém, 30 de maio de 2022.

Protocolo: 806688
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 30/2022
EXERCÍCIO: 2022
PROCESSO N°: 2022/171451.
daTa dE raTificaÇÃo: 31/05/2022.
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 30/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o ProJETo 
“BaSQUETEBol EM cadEiraS dE rodaS”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 30/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a CLUBE DOS DEFICIENTES FÍ-
SicoS do Pará- all STar rodaS, cNPJ Nº: 04.287.829/0001-78.

Protocolo: 806755
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO: 30/2022
EXERCÍCIO: 2022
PROCESSO N°: 2022/171451
daTa dE raTificaÇÃo: 31/05/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 30/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTodo ProJETo “BaSQUETEBol EM cadEiraS dE rodaS”.

fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022
oSc: clUBE doS dEficiENTES fÍSicoS do Pará- all STar rodaS, 
cNPJ Nº: 04.287.829/0001-78.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8319 c;
fonte de recursos: 0301000000;
Elemento de despesa: 449052;
Pi: 22dEMG00017
Valor: r$ 179.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 806751

.

.

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 445/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/672501; rESolVE: conceder 4, 
½ ( quatro meia) diárias ao servidor frEdErico BarrETo BarrEiroS, mat. 
5960380/1, Ger. de Turismo de Pesca Esportiva. oBJ: fiscalização da demanda 
parlamentar do projeto “arraial do Brega”. dESTiNo: ananindeua/Pa. PErÍodo: 
03 á 06.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 807038
PORTARIA 444/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/672732; rESolVE: conce-
der e 4 e ½ (quatro e meia) diárias a servidora KáTia rEGiNa fariaS 
BarroS, mat. 2014050/1, coord. de Programas e investimentos. oBJ: 
organizar e conduzir o Seminário “indicadores de Turismo do Pará e região 
Turística da amazônia atlântica” e ações do Eixo de atuação do Programa 
de regionalização do Turismo/ PrT. dESTiNo: Marapanim/Pa. PErÍodo: 
06 á 10.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 807024
PORTARIA Nº 447/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/672468; rESolVE: con-
ceder 4, ½ (quatro meias) diárias ao servidor aNdrEY MENdoNÇa SoUZa, 
Mat. 5960339/1, Gerente de Qualidade. oBJ: fiscalização da demanda par-
lamentar do projeto “arraial do Brega”. dESTiNo: ananindeua/Pa. PErÍo-
do: 03 á 06.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 807046
PORTARIA Nº 441/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/642804; rESolVE: conceder 2 
e ½ (duas e meia) diárias a servidora EUGÊNia carValHo dE caSTro, Ma-
trícula Nº54195612/1, cPf:634.733.562-04 ocupante do cargo de assistente 
de gestão em turismo. oBJ: Participar de reabertura do processo licitatório, 
na modalidade Pregão Presencial, com o objetivo de escolha da proposta mais 
vantajosa para a aquisição de “Subcessão de uso dos bens imóveis adminis-
trados pelo Estado do Pará. dESTiNo: Salinópolis /Pa. PErÍodo: 01.06 á 
03.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 807008
PORTARIA Nº 446/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/669077; rESolVE: conce-
der 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao servidor adMilSoN alcÂNTara da 
SilVa, mat. 54188981/2, Ger. de Estudos e Pesquisas. oBJ: organizar e 
conduzir o Seminário “indicadores de Turismo do Pará e região Turística 
da amazônia atlântica” e ações do Eixo de atuação do Programa de re-
gionalização do Turismo/ PrT,que reunirá os municípios da região Turística 
da amazônia atlântica caeté. dESTiNo: Marapanim/Pa. PErÍodo: 06 a 
10.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 806971

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº 440/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 408/2022 de diária, 
publicada no doE nº 34.978 de 23/05/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 806979
PORTARIA Nº 442/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 428/2022 de diária, 
publicada no doE nº 34.987 de 30/05/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 806993
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PORTARIA Nº 443/GEPS/SETUR DE 31 DE MAIO DE 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 433/2022 de diária, 
publicada no doE nº 34.988 de 31/05/2022. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 806997
..

DEFENSORIA PÚBLICA
.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 267/2022/GGP/DPG, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XV, da lei complementar n° 054, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/462907, rESolVE:
art. 1º designar ValdiNEi carValHo dE aViZ, ocupante do cargo de 
MoToriSTa dE dEfENSoria PÚBlica, para exercer suas funções junto à 
Gerência de Transportes, a contar de 25 de abril de 2022.
art. 2º revoga-se a PorTaria Nº 1745/15-dPG, de 21/09/2015, publicada 
no d.o.E. de 24/09/2015.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806380
PORTARIA Nº 202/2022/GGP/DPG, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006, c/c art. 13, da lei N° 8.107, de 19 de fevereiro de 2015, 
considerando o que consta no PaE nº 2022/159162; rESolVE:
designar PaUlo TarciSio da SilVa rEiS, id. funcional Nº 5898366, ocu-
pante do cargo de auxiliar de defensoria Pública, para exercer a função 
Gratificada de chefe da Secretaria do Núcleo Regional do Caeté, padrão FG 
1 – dP, a contar de 1º de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806365
PORTARIA Nº 230/2022/GGP/DPG, DE 25 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos i, Viii e Xi, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando que se trata de demanda 
sensível e importante para a comunidade colônia oriente; considerando 
as funções institucionais como custos vulnerabilis da defensoria Pública do 
Estado do Pará, nos termos do art. 6º, iX, XXi, §11º, da lei complementar 
n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Proces-
so administrativo Eletrônico nº 2022/578808, rESolVE:
art. 1º dESiGNar os defensores Públicos dioGo MarcEll SilVa NaS-
ciMENTo ElUaN, coordenador do Núcleo regional do rio capim (Para-
gominas) e rodriGo SoUZa da SilVa, defensor Público respondendo 
pela 1ª dP cível de Paragominas, para, com fulcro no art. 8º, Xi, da lei 
complementar nº 54/2006, atuar nos autos do Processo nº 0000578-
25.2008.8.14.0015, em conjunto com o defensor Público natural da de-
fensoria agrária, prosseguindo com a demanda nos ulteriores de direito, 
resguardadas as prerrogativas inerentes à atuação defensorial, especial-
mente à independência funcional.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806389

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO N.º 033/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP Nº. 011/2022-DPE
PROCESSO/PROTOCOLO Nº. 2021/1.331. 031-DPE
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa SX TEcNoloGia E SErViÇoS corPoraTiVoS EirEli cNPJ/Mf 
nº 14.278.276/0001-40.
oBJETo: contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 
no aGENciaMENTo dE PaSSaGENS aÉrEaS, compreendendo os serviços 
de emissão, remarcação e cancelamento de passagens para a defensoria 
Pública do Estado do Pará – dPE, conforme condições e exigências cons-
tantes nas especificações do Termo de Referência.
daTa aSSiNaTUra: 30/05/2022.
ViGÊNcia: contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma prevista no inciso ii do 
art. 57 da lei nº 8.666/93.
Valor: Total de r$ 400.005,00 (quatrocentos mil e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101 - Elemento: 339033 – Plano interno (Pi): 
1050008458c - Gp Pará: 273631
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.

rESPoNSáVEl da coNTraTada: SaUlo GUiMarÃES PEdroSa cPf. nº 
076.684.356-46
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua dos Inconfidentes, 867, 2° Andar, Sa-
vassi, cEP: 30.140-120 Belo Horizonte/MG
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo–defensor Públi-
co Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 806663
CONTRATO N.º 034/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - SRP Nº. 011/2022-DPE
PROCESSO/PROTOCOLO Nº. 2021/1.331. 031-DPE
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa HZ coMÉrcio locaÇÃo E PrESTaÇÃo dE SErV. dE aG. Via-
GENS E TUriSMo lTda cNPJ/Mf nº 11.328.625/0001-01
oBJETo: contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada 
no aGENciaMENTo dE ViaGENS rodoViáriaS E flUViaiS, compreen-
dendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens 
para a defensoria Pública do Estado do Pará – dPE, conforme condições e 
exigências constantes nas especificações do Termo de Referência.
daTa aSSiNaTUra: 30/05/2022.
ViGÊNcia: contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma prevista no inciso ii do 
art. 57 da lei nº 8.666/93.
Valor: Valor total r$ 60.960,00 (sessenta mil novecentos e sessenta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458 - fonte de recursos: 0101 
- Elemento: 339033 - Plano interno (Pi): 1050008458c - Gp Pará: 273631
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: THiaGo coSTa loPES cPf. nº 
632.877.902-00
ENdErEÇo da coNTraTada: avenida Senador lemos, Nº 435 – Sala 
1702, bairro Umarizal, Belém/Pa - cEP. 66.050-000
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo–defensor Públi-
co Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 806670
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO Nº 04/2022
CONTRATO Nº: 026/2019
PROCESSO N.º 2019/126.948– DP/PA
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
empresa SPliT SErVicE rEfriGEraÇÃo, coMÉrcioS E SErViÇoS lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 11.048.879/0001-68. oBJETo: constitui objeto 
do presente instrumento a alteração quantitativa do contrato nº 026/2019, 
relativo à contratação de empresa para prestação de Serviço de refrigeração, 
visando o atendimento de demanda da defensoria Pública do Estado do Pará, 
com fundamento no art. 65, i, b, c/c o art. 58, i, da lei nº 8.666/93, para 
melhor adequação às finalidades de interesse público, em razão de supres-
são e acréscimo, conforme demonstrativo anexo nos autos, como previsto 
na cláusula décima Nona do contrato original. o contrato ora aditado teve o 
valor acrescido em r$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), dentro 
do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do con-
trato, na forma do § 1º do art. 65, da lei nº 8.666/93. o acréscimo do objeto 
contratual resultará na alteração no valor global do contrato, passando para o 
valor global mensal de r$ 16.820,05 (dezesseis mil, oitocentos e vinte reais 
e cinco centavos) e anual de r$ 201.840,60 (duzentos e um mil, oitocentos 
e quarenta reais e sessenta centavos). daTa da aSSiNaTUra: 30/05/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458.  Natureza de despesa: 339039.  fonte: 0101.  Plano 
interno (Pi): 1050008458c.  Gp Pará: 273623
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: MarclEYToN da SilVa SoUZa. cPf/
Mf: 997.441.202-15.
ENdErEÇo da EMPrESa: no conjunto Euclides figueiredo, à rua i, nº 16, 
Bairro: Marambaia, cEP: 66.620-800, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 806472
.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022
PROCESSO Nº 2022/611735- DPE
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, órgão da administração Pública 
do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 054/2006, neste ato 
representada pela defensora Pública-Geral, no âmbito das atribuições legais, con-
feridas pelo inciso Viii do art. 8º da lei complementar nº 054/2006, com base nos 
elementos constantes nos autos do presente processo e, fundamentado no art. 25, 
i,  da lei federal nº 8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo do fÓrUM NacioNal dE coMUNicaÇÃo E JUSTiÇa, cNPJ 
nº 05.569.714/0001-39, com sede à rua Zambeze, 629, Sala 01, Vila carrão, cEP: 
03441-000, São Paulo/SP, visando a inscrição de 03 (três) servidores da aSSES-
Soria dE coMUNicaÇÃo da dPE no XVi conbrascom - congresso Brasileiro dos 
assessores de comunicação do Sistema de Justiça, bem como para a inscrição de 
projetos nas categorias do XX Prêmio Nacional de comunicação e Justiça, pelo Valor 
Global de r$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
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Plano interno (Pi): 1050008740c
Gp Pará: 273756
  Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
Belém, 30 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
dEfENSor PÚBlico GEral
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 04/2022
ProcESSo Nº 2022/611735- dPE
data: 30/05/2022
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público 
Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 806443
.

DIÁRIA
.

PORTARIA 966/2022 ,31/05/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores liZio SoriaNo dE MEllo 
PErEira, matrícula 5632269, cargo oficial dE GaBiNETE, clEBEr PaiVa 
coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ViSToria TÉcNica Para rEforMa da dEfENSoria do rEfErido 
MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a TailÂNdia, período 02/06/2022 a 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807044
PORTARIA 965/2022,31/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores liZio SoriaNo dE MEllo 
PErEira, matrícula 5632269, cargo oficial dE GaBiNETE, clEBEr PaiVa 
coElHo, matrícula 57211712, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ViSToria TÉcNica Para rEforMa Na dEfENSoria PÚBlica do rEfErido 
MUNicÍPio. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 01/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807027
PORTARIA 964/2022 ,31/05/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) à Servidora aNToNia Maria dE frEiTaS 
BraNdao, matrícula 20484931, cargo aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, 
objetivo ParTiciPar do ProJETo BalcÃo cidadÃo do ProGraMa 
Pará PaZ – GoVErNo do ESTado. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaNTarÉM a iTaiTUBa, 
período 28/05/2022 a 30/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807021
PORTARIA 962/2022,31/05/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos Servidores NorMa MiraNda BarBoSa, 
matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, HidElfraN oliVEira alVES, 
matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo acoMPaNHar o 
dEfENSor PÚBlico EdGar MorEira alaMar Na rEaliZaÇÃo 
dE aTENdiMENTo JUrÍdico EM QUiloMBo E dE aUdiÊNcia 
JUdicial. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a SalVaTErra, período 31/05/2022 a 
02/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807000
PORTARIA 963/2022,31/05/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor adEildo SaNToS doS 
SaNToS, matrícula 0035785, cargo MoToriSTa, objetivo BUScar 
MaTEriaiS dE EXPEdiENTE ESSENciaiS ao fUNcioNaMENTo da 
rEGioNal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de aBaETETUBa a BElEM, período 27/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 807013

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA AO CONTRATO Nº 06/2020
PROCESSO Nº: 2022/241982
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará - dEfPUB, inscrita no 
cNPJ/ Mf sob nº. 34.639.526/0001-38 e SolUTi – SolUÇÕES EM NEGÓ-
GioS iNTEliGENTES S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 09.461.647/0001-95
oBJETo: a dEfPUB, de acordo com a instrução do Processo nº 2022/241982 
- dEfPUB, que faz parte integrante e inseparável deste instrumento, re-
conhece o crédito em favor da SolUTi no valor total de r$ 18.906,27 
(dezoito mil, novecentos e seis reais e vinte e sete centavos), decorrente 
do montante resultante do despacho da coordenação administrativa des-
ta defensoria Pública do Estado do Pará, ao Seq. 58 dos autos e requerido 
por meio do Memo n° 25/2022 – dP/NTi – lEVaNTaMENTo doS cErTifi-
cadoS EMiTidoS PEla coNTraTada.
do PaGaMENTo: Em razão do reconhecimento do crédito supra, a dEfPUB 
se compromete e decide pagar o valor de r$ 18.906,27 (dezoito mil, nove-
centos e seis reais e vinte e sete centavos), em parcela única, devidamente 
atestada pela autoridade competente da dEfPUB.
a SolUTi, mediante recebimento do pagamento integral do débito, dá à 
dEfPUB plena, geral e irrevogável quitação do referido débito, contraído 
até a presente data, para não mais reclamá-lo no presente ou no futuro, 
acordando-se assim as partes que nada mais referente a este débito será 

reclamado, seja em relação ao seu valor nominal, seja em relação a juros 
de mora, correção monetária, ou qualquer outro título, motivo ou razão.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
 Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza de despesa: 
339093; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; Gp Pará: 273607
data de assinatura: 25/05/2022
ordENador:JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 806667
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 – DPE/PA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 002/2022-DPE/PA
PROCESSO N.º 2021/1331031 – DPE/PA
aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, a dEfEN-
Soria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complementar Estadual 
nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 054/2006 de 07 de 
fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 13 de janeiro de 2014, ins-
crita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, situada na rua Padre Prudêncio nº. 
154 em Belém/Pa, por seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lEdo, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 
Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, re-
sidente e domiciliado nesta cidade de Belém,, no uso de suas competências e 
nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, 
lei nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº534/2020 e decreto Estadual nº 
991/2020 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da propos-
ta apresentada no PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 002/2022-dPE/Pa, rESolVE 
registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com 
a classificação por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
EMPrESa: SX TEcNoloGia E SErViÇoS corPoraTiVoS EirEli
ENDEREÇO: Rua dos Inconfidentes, 867, 2° Andar, Savassi, CEP: 30.140-
120, Belo Horizonte/MG.
cNPJ: 14.278.276/0001-40 foNE/faX: (31) 2532-2387
EMail: licitacao@sxcorp.com.br
rESPoNSáVEl lEGal: SaUlo GUiMarÃES PEdroSa
QUalificaÇÃo: cargo: Sócio-diretor rG: MG-11.077.388 cPf: 
076.684.356-46

 QUANTITATIVO TOTAL DA ATA SRP   

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNITÁRIO DO 
AGENCIAMENTO

1
 Prestação de serviço de emissão de passagens aéreas (reservas), 

emissão, remarcação, endosso e fornecimento de passagens 
nacionais.

500 r$ 0,01

do oBJETo:
a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível con-
tratação entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) 
vencedora(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº. 002/2022-dPE/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especiali-
zada no aGENciaMENTo dE PaSSaGENS aErEaS, compreendendo os ser-
viços de emissão, remarcação, endosso e fornecimento de passagens para 
atender as necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará – dPE, 
por um período de 12 meses a contar da data de assinatura, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 806661
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 – DPE/PA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 002/2022-DPE/PA
PROCESSO N.º 2021/1331031 – DPE/PA
aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, a 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei complemen-
tar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Estadual 
054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 de 
13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defen-
sor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasilei-
ro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf 
sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta cidade de Belém,, no uso de suas competências e nos termos 
da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, lei 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº534/2020 e decreto Estadual 
nº 991/2020 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
da proposta apresentada no PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 002/2022-
dPE/Pa, rESolVE registrar o(s) preço(s) ofertado pela(s) empresa(s) rela-
cionada(s) de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), conforme 
informações a seguir:
EMPrESa: HZ-coMErcio, locacao E PrESTacao dE SErVicoS dE aGENcia
ENdErEÇo: av. Senador lemos, nº 435, Ed. Village Bouvard, Sala 1702, 
Bairro Umarizal, cEP: 66050-000, Belém/Pa.
cNPJ: 11.328.625/0001-01 foNE/faX: (91)3236-3776
EMail: atendimento@personalitta.tur.br
rESPoNSáVEl lEGal: Thiago costa lopes
QUalificaÇÃo: carteira de identidade: 3430356 SSP/Pa, cPf: 
632.877.902-00
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 QUANTITATIVO TOTAL DA ATA SRP   

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT
VALOR UNITÁRIO 

DO AGENCIA-
MENTO

G01-2 Prestação de serviço de passagens rodoviárias (interestadual e intermu-
nicipais). deslocamento administrativo e operacional. 220 r$20,00

G01-3 Prestação de serviços de passagens fluviais (interestaduais e intermunici-
pais). deslocamento administrativo e operacional. 250  r$20,00

do oBJETo:
a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação 
entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) vencedora(s) do 
certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº. 002/2022-dPE/Pa, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada no aGENciaMENTo dE 
PaSSaGENS rodoViáriaS E flUViaiS, compreendendo os serviços de emis-
são, remarcação e cancelamento de passagens para atender as necessidades da 
defensoria Pública do Estado do Pará – dPE na área metropolitana e interior do 
estado, por um período de 12 meses a contar da data de assinatura, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência.
Belém/Pa, 30 de maio de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 806647
ATO Nº 34, DE 31 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/56650; resolve:
Exonerar arTUr GUSTaVo alVES GoMES, id. funcional nº 57175411, do 
cargo em comissão de aSSESSor TÉcNico dE dEfENSoria, código daS-
dEf-PUB, a contar de 01.06.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806576
EXTRATO DA ATA DA 99ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SU-
PERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. aos vinte e três 
dias do mês de maio de 2022, reuniram-se os (as) conselheiros (as): o defensor 
Público-Geral e Presidente do conselho Superior, JoÃo PaUlo carNEiro GoN-
ÇalVES lEdo, a Subdefensora Pública-Geral, MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM 
diaS, o corregedor-Geral cESar aUGUSTo aSSad, a ouvidora-Geral, NorMa Mi-
raNda BarBoSa e o Presidente da adPEP, MarcUS ViNÍciUS caMPoS da Sil-
VEira fraNco, para realização da 99ª Sessão Extraordinária do conselho Superior, 
tendo como pauta: Sessão solene de assinatura do Termo de Posse dos Membros 
e Membras do conselho Superior eleitos para a composição do biênio 2022-2024. 
o presidente do conselho Superior declarou empossados (as) os (as) conselheiros 
(as): alEXaNdrE MarTiNS BaSToS – representante da classe Especial; Maria 
dE BElÉM BaTiSTa PErEira – representante da classe Especial; dYEGo aZEVEdo 
Maia – representante da classe final; arTHUr corrEa da SilVa NETo – re-
presentante da classe final; JacQUEliNE BaSToS loUrEiro – representante da 
classe intermediária; adoNai oliVEira BraSil BaTiSTa fariaS – representante 
da classe intermediária; BEaTriZ fErrEira doS rEiS – representante da classe 
inicial e lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa.
Wagner romulo Pinho de Souza
Secretário Executivo do conselho Superior

Protocolo: 806957
PORTARIA Nº 269/2022/GGP/DPG, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 
de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/311166; rESolVE:
Art. 1º Conceder gratificação de acumulação aos Defensores Públicos abai-
xo relacionados, na forma a seguir discriminada:

DEFENSOR (A) PÚBLI-
CO (A)

 TITULARIDADE / 
DESIGNAÇÃO ACUMULAÇÃO GRATIFICAÇÃO PERÍODO DE 

CONCESSÃO

claudine ribeiro de 
oliveira

Martins Beckman

4ª defensoria
Pública cível

10ª defensoria
Pública cível

10% do vencimento-base, 
nos termos do art. 2º, i da 
resolução do cSdP nº 283,

de 16/11/2021

31/03/2022 a 
19/12/2022

claudine ribeiro de 
oliveira

Martins Beckman

4ª defensoria
Pública cível

3ª defensoria
Pública cível

10% do vencimento-base, 
nos termos do art. 2º, i da 
resolução do cSdP nº 283, 

de 16/11/2021

26/04/2022 a
13/05/2022

franciara lemos rell 1ª defensoria
Pública cível

8ª defensoria
Pública cível

5% do vencimento-base, nos 
termos do art. 3º, inciso ii da
resolução do cSdP nº 283, 

de 16/11/2021.

01/04/2022 a 
30/04/2022

Art. 2º Revogar, com efeitos a contar de 11.04.2022, as gratificações de 
acumulação concedidas à defensora Pública lUciaNa alBUQUErQUE liMa, 

referente à sua atuação junto à 3ª defensoria Pública de defesa da Moradia, 
e ao defensor Público adriaNo SoUTo oliVEira, referente à sua atuação 
junto à 8ª defensoria Pública cível, com a consequente exclusão de seus 
nomes da PorTaria nº 561/2021/GGP/dPG, de 16 de dezembro de 2021, 
alterada pela PorTaria N º 56/2022/GGP/dPG, de 08 de fevereiro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806386
PORTARIA Nº 268/2022/GGP/DPG, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e art. 100 da 
lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no art. 46, § 8º da lei 
complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei complementar nº 91/2014; 
considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; consideran-
do o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/399830; rESolVE:
Revogar, com efeitos a contar de 01.04.2022, a gratificação de acumulação 
concedida à defensora Pública SilVia GoMES NoroNHa, referente à sua atuação 
junto à 3ª defensoria Pública de defesa da Moradia, com a consequente exclusão 
de seu nome da PorTaria nº 561/2021/GGP/dPG, de 16 de dezembro de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806384
PORTARIA Nº 264/2022/GGP/DPG, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e art. 100 da 
lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no art. 46, § 8º da lei 
complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei complementar nº 91/2014; 
considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; consideran-
do o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/649669; rESolVE:
Conceder gratificação de acumulação aos Defensores Públicos abaixo rela-
cionados, na forma a seguir discriminada:

DEFENSOR (A) 
PÚBLICO (A)

 TITULARIDADE / 
DESIGNAÇÃO ACUMULAÇÃO GRATIFICAÇÃO PERÍODO DE 

CONCESSÃO

Márcio Neiva
coelho

9ª defensoria
Pública cível

Processos judiciais
da 1ª defensoria
Pública cível e

criminal de
Marituba

5% do
vencimento-base,
nos termos do art.

3º, inciso ii da
resolução do cSdP

nº 283, de
16/11/2021.

09/05/2022 a
02/06/2022

Márcio Neiva
coelho

9ª defensoria
Pública cível

Processos judiciais
da 1ª defensoria
Pública cível e

criminal de
Mosqueiro

5% do
vencimento-base,
nos termos do art.

3º, inciso ii da
resolução do cSdP

nº 283, de
16/11/2021.

26/04/2022 a
13/05/2022

alan ferreira
damasceno

2ª defensoria
Pública criminal
de atribuições

Gerais

Processos judiciais
da 1ª defensoria
Pública cível e

criminal de
Mosqueiro

5% do
vencimento-base,
nos termos do art.

3º, inciso ii da
resolução do cSdP

nº 283, de
16/11/2021.

26/04/2022 a
13/05/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806377
PORTARIA Nº 265/2022/GGP/DPG, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8º, i e Viii, da lei complementar nº 054/2006 e art. 100 da 
lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no art. 46, § 8º da lei 
complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei complementar nº 91/2014; 
considerando a resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; consideran-
do o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/599716; rESolVE:
Art. 1º Revogar, com efeitos a contar de 10.05.2022, a gratificação de acumulação 
concedida à defensora Pública MaYaNa BarroS JorGE JoÃo, referente à 
sua atuação junto à 3ª defensoria Pública cível/infância de capanema e à 3ª 
defensoria Pública cível/criminal de Bragança, com a consequente exclusão de 
seu nome da PorTaria nº 561/2021/GGP/dPG, de 16 de dezembro de 2021, 
alterada pela PorTaria N º 56/2022/GGP/dPG, de 08 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Conceder gratificação de acumulação à Defensora Pública MAYANA 
BarroS JorGE JoÃo, na forma abaixo discriminada:

DEFENSOR (A) 
PÚBLICO (A)

 TITULARIDADE / 
DESIGNAÇÃO ACUMULAÇÃO GRATIFICAÇÃO PERÍODO DE 

CONCESSÃO

Mayana Barros Jorge 
João

2ª defensoria 
Pública cível de 

capanema

3ª defensoria Pública 
cível/criminal de 

Bragança

10% do vencimento base, 
nos termos dos artigos 
4º e 2º, ii da resolução 

do cSdP nº 283, de 
16/11/2021

11/05/2022 a 
31/05/2022

Mayana Barros Jorge 
João

2ª defensoria 
Pública cível de 

capanema

1ª defensoria Pública 
cível de capanema e 3ª 
defensoria Pública cível/

infância de
capanema

20% do vencimento base, 
nos termos do artigo art. 
6º, §7º da resolução do 

cSdP nº 283/2021, altera-
da pela resolução do cSdP 

nº 314/2022.

11/05/2022 a 
31/05/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806379
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
V CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FOR-
MAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DEFENSOR PÚ-
BLICO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ
EDITAL Nº 16 – DPE/PA, DE 27 DE MAIO DE 2022
o defensor Público-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará (dPE/
Pa) torna público o resultado provisório na prova de tribuna e na prova 
de sustentação oral, referente ao concurso público para o provimento de 
vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor Público 
Substituto do Estado do Pará.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DE TRIBUNA
1.1 resultado provisório na prova de tribuna, na seguinte ordem: número 
de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na 
prova de tribuna.
10001058, adriano Moda Silva, 68.00 / 10002758, alex Goncalves Barreto 
Baptista, 82.00 / 10001895, alison Vaz ferreira, 66.33 / 10003239, ana 
carla lobato Perdigao, 90.00 / 10001700, ana carolina Simao fernan-
des de Miranda, 94.33 / 10000874, ana laura Baiocchi de Souza Parreira, 
82.00 / 10002932, ana laura Bezerra Santos, 96.00 / 10004079, ana 
luiza Melo leal, 88.00 / 10001597, ana luize de azevedo Santullo Vilella, 
88.00 / 10003838, anderson luis lima da Silva, 82.00 / 10002016, ander-
son Pereira Martins, 68.00 / 10003491, andre filipe ribeiro Valente, 94.00 
/ 10001336, andre Henrique Pinto Marques caracas, 100.00 / 10004040, 
andre luiz Pessoa de Mello filho, 88.00 / 10000483, arthur Senra Jacob, 
84.00 / 10003255, artur augusto Soares da Paz, 80.33 / 10002236, ary 
Queiroz Vieira Junior, 100.00 / 10000191, Barbara Vitorino camelo de frei-
tas, 98.00 / 10002208, Bruno Mendonca dias carneiro, 86.00 / 10002706, 
carina amaral da luz, 100.00 / 10003269, carla Susane rodrigues Mi-
randa, 88.00 / 10002185, carolina caricio Bernardino de oliveira, 96.00 
/ 10000031, carolina cruz costa rodrigues, 68.00 / 10001662, caroline 
Bussoloto de Brum, 68.00 / 10003299, cesar augusto Moreira, 100.00 / 
10002436, daniel Batista Mariano, 68.33 / 10004064, danyelle do Nasci-
mento rolim Medeiros lopes, 88.67 / 10002861, davi rocha de carvalho, 
72.00 / 10002798, davi Saraiva Noronha, 88.00 / 10003220, demetrius 
ferraz e Silva, 66.33 / 10003450, Erika de andrade Sadigursky Xavier, 
64.00 / 10001898, fanuel afonso carvalho Goncalves, 80.00 / 10002884, 
fernanda de Sales Schettini, 100.00 / 10000941, fernanda Silva Marciao, 
88.00 / 10000275, Gabriel azevedo Junqueira, 78.00 / 10003496, Helder 
lima Teixeira, 98.00 / 10002801, Helena rosal Silva, 88.00 / 10003234, 
Heleonora cristina Silva Soares, 100.00 / 10003308, Heron Pearce Ma-
laquias, 62.00 / 10000689, Hugo Hollanda Soares, 76.00 / 10001582, 
Hugo Santos Souza, 76.00 / 10000375, ibere Garcia Nakashima, 82.00 / 
10002441, igor cangucu leal, 80.00 / 10003133, igor frota Pita, 92.00 
/ 10001837, Jessika Elisea Martins de aquino, 92.00 / 10001344, Joa-
na aurelio de lima, 84.00 / 10001237, Joao Paulo fortes Perina, 92.00 
/ 10002482, Joao Pereira da Silva Junior, 68.00 / 10003706, Joao rafael 
Monteiro rodrigues, 94.00 / 10000763, Joao Victor Nogueira de araujo, 
94.00 / 10003727, Jose luis Simoes Maroja filho, 86.00 / 10003894, Julia 
Gracielle rezende de Sousa, 72.00 / 10002622, Julio luiz de Medeiros 
alves lima Kuhlmann, 78.00 / 10000533, laiana Santana ribeiro, 92.00 
/ 10000923, lais Nobrega aires campelo, 88.00 / 10000467, larisse 
campelo Messias, 80.00 / 10001670, laura Virginia Morais de oliveira, 
66.00 / 10001882, lauro Simoes de castro Bisnetto, 100.00 / 10001101, 
leticia camara Machado, 66.00 / 10002715, luana Garcia lima, 94.00 
/ 10002742, lucas oliveira da costa Moreira, 92.00 / 10000393, lucas 
rafael de alencar Mota Silva, 90.00 / 10001399, lucas Tembra lima, 
98.00 / 10000085, luis Paulo rocha cardoso, 96.00 / 10003077, Magali 
da Silva Medeiros, 92.00 / 10001686, Marcela Henrique laranja, 61.33 / 
10002874, Marcelo augusto Santos Nogueira, 84.00 / 10004232, Marcus 
Vinicius Kruger Becker, 100.00 / 10000492, Maria carolina amaral cordei-
ro, 96.00 / 10002574, Maria clara Hage Pereira, 96.00 / 10003885, Ma-
riana Balby Mendonca Santos, 96.00 / 10001125, Mariana Belchior ribeiro 
freire, 100.00 / 10003660, Matheus Gomes camacho, 98.33 / 10001211, 
olivia albino de alencar, 96.00 / 10000014, rachel Maynard Salgado Pe-
truzzella, 82.00 / 10003646, rafael de Jesus rocha, 100.00 / 10002030, 
renata ferreira da Silva, 76.00 / 10000715, renato duarte Bezerra, 72.00 
/ 10000499, rick leal frazao, 96.00 / 10000886, rodrigo Zeidan Braga, 
76.00 / 10004157, rondinelly lourenco Santos, 76.00 / 10000963, Tais 
Soares Vieira ferretti, 80.00 / 10000406, Tales luis de oliveira Batista, 
92.00 / 10003467, Thiago leandro dias Pinheiro, 92.00 / 10001310, Va-
nessa Maria de Matos castro, 90.00 / 10003637, Veronica ferreira Noronha 
de Barros, 88.00 / 10000164, Yves luan carvalho Guachala, 68.00.
1.1.1 Resultado provisório na prova de tribuna dos candidatos com defi-
ciência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética e nota provisória na prova de tribuna.
10002874, Marcelo augusto Santos Nogueira, 84.00.
1.1.2 resultado provisório na prova de tribuna dos candidatos negros, na 
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfa-
bética e nota provisória na prova de tribuna.
10003838, anderson luis lima da Silva, 82.00 / 10000031, carolina 
cruz costa rodrigues, 68.00 / 10002436, daniel Batista Mariano, 68.33 / 
10002798, davi Saraiva Noronha, 88.00 / 10002441, igor cangucu leal, 
80.00 / 10001344, Joana aurelio de lima, 84.00 / 10003894, Julia Graciel-
le rezende de Sousa, 72.00 / 10003077, Magali da Silva Medeiros, 92.00 / 
10000715, renato duarte Bezerra, 72.00.

1.1.3 resultado provisório na prova de tribuna dos candidatos sub judice, 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética e nota provisória na prova de tribuna.
10002591, ana cristina oliveira de Mello, 94.33 / 10003014, ana Pau-
la alves alcure, 64.67 / 10003565, camila frazao aroso Mendes, 78.00 
/ 10003824, camilla christina de oliveira, 64.00 / 10002728, celma 
aguiar da Silva, 82.33 / 10001835, demitrius Bruno farias Valente, 80.00 
/ 10003437, denival Barboza liandro, 74.00 / 10002627, Evelyn Naia-
ne almeida Santos, 76.33 / 10003120, fellype fagundes Galvao, 84.00 / 
10001079, franculino Jose da Silva filho, 88.00 / 10001999, Gabriella de 
Barros afonso ferreira, 80.00 / 10003162, isolda de Pontes Prado, 90.00 / 
10003886, Jail Jose alves Silva Junior, 62.33 / 10000607, Juliana Goes ro-
cha, 94.33 / 10002902, Maria Maynart Siqueira Sobral de carvalho, 68.00 
/ 10002421, Mariani Policarpo Neves, 74.00 / 10002061, Mirella albuquer-
que diniz, 92.00 / 10001848, Nathalia carolina Pelosi camara Jaimovich, 
100.00 / 10000407, Nathalie Silva Martins, 88.00 / 10003616, Neyilton da 
costa oliveira, 76.33 / 10002308, Paula roberta lopes Nogueira, 90.33 / 
10002161, ramon lisboa Mesquita, 88.00 / 10000661, raquel Melina rego 
Sousa, 96.00 / 10001814, Silvane Brito lopes, 100.00 / 10004074, Simey 
Bastos de Souza, 86.00 / 10003374, Thaissa Gomes dos Santos, 80.00 / 
10001877, Thamires oliveira Nascimento, 96.67.
2 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
2.1 resultado provisório na prova de sustentação oral, na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota pro-
visória na prova de sustentação oral.
10001058, adriano Moda Silva, 79.67 / 10002758, alex Goncalves Barreto 
Baptista, 75.05 / 10001895, alison Vaz ferreira, 76.92 / 10003239, ana 
carla lobato Perdigao, 78.94 / 10001700, ana carolina Simao fernan-
des de Miranda, 83.83 / 10000874, ana laura Baiocchi de Souza Parreira, 
66.97 / 10002932, ana laura Bezerra Santos, 80.28 / 10004079, ana 
luiza Melo leal, 74.46 / 10001597, ana luize de azevedo Santullo Vilella, 
76.97 / 10003838, anderson luis lima da Silva, 81.58 / 10002016, ander-
son Pereira Martins, 57.55 / 10003491, andre filipe ribeiro Valente, 93.00 
/ 10001336, andre Henrique Pinto Marques caracas, 70.30 / 10004040, 
andre luiz Pessoa de Mello filho, 72.17 / 10000483, arthur Senra Jacob, 
95.75 / 10003255, artur augusto Soares da Paz, 80.96 / 10002236, ary 
Queiroz Vieira Junior, 72.54 / 10000191, Barbara Vitorino camelo de frei-
tas, 71.96 / 10002208, Bruno Mendonca dias carneiro, 72.58 / 10002706, 
carina amaral da luz, 79.75 / 10003269, carla Susane rodrigues Miran-
da, 75.45 / 10002185, carolina caricio Bernardino de oliveira, 82.84 / 
10000031, carolina cruz costa rodrigues, 68.80 / 10001662, caroline 
Bussoloto de Brum, 63.38 / 10003299, cesar augusto Moreira, 82.58 / 
10002436, daniel Batista Mariano, 53.07 / 10004064, danyelle do Nasci-
mento rolim Medeiros lopes, 86.69 / 10002861, davi rocha de carvalho, 
71.50 / 10002798, davi Saraiva Noronha, 66.75 / 10003220, demetrius 
ferraz e Silva, 78.36 / 10003450, Erika de andrade Sadigursky Xavier, 
66.82 / 10001898, fanuel afonso carvalho Goncalves, 87.84 / 10002884, 
fernanda de Sales Schettini, 76.79 / 10000941, fernanda Silva Marciao, 
84.52 / 10000275, Gabriel azevedo Junqueira, 58.79 / 10003496, Helder 
lima Teixeira, 90.33 / 10002801, Helena rosal Silva, 90.58 / 10003234, 
Heleonora cristina Silva Soares, 83.17 / 10003308, Heron Pearce Ma-
laquias, 52.22 / 10000689, Hugo Hollanda Soares, 79.09 / 10001582, 
Hugo Santos Souza, 89.50 / 10000375, ibere Garcia Nakashima, 57.27 / 
10002441, igor cangucu leal, 82.34 / 10003133, igor frota Pita, 90.33 
/ 10001837, Jessika Elisea Martins de aquino, 78.26 / 10001344, Joa-
na aurelio de lima, 91.25 / 10001237, Joao Paulo fortes Perina, 83.83 
/ 10002482, Joao Pereira da Silva Junior, 90.83 / 10003706, Joao rafael 
Monteiro rodrigues, 83.67 / 10000763, Joao Victor Nogueira de araujo, 
81.33 / 10003727, Jose luis Simoes Maroja filho, 78.69 / 10003894, Julia 
Gracielle rezende de Sousa, 65.26 / 10002622, Julio luiz de Medeiros 
alves lima Kuhlmann, 85.50 / 10000533, laiana Santana ribeiro, 95.69 
/ 10000923, lais Nobrega aires campelo, 77.00 / 10000467, larisse 
campelo Messias, 86.50 / 10001670, laura Virginia Morais de oliveira, 
68.09 / 10001882, lauro Simoes de castro Bisnetto, 93.50 / 10001101, 
leticia camara Machado, 61.17 / 10002715, luana Garcia lima, 82.42 
/ 10002742, lucas oliveira da costa Moreira, 96.00 / 10000393, lucas 
rafael de alencar Mota Silva, 98.75 / 10001399, lucas Tembra lima, 
82.02 / 10000085, luis Paulo rocha cardoso, 66.75 / 10003077, Magali 
da Silva Medeiros, 84.08 / 10001686, Marcela Henrique laranja, 89.96 / 
10002874, Marcelo augusto Santos Nogueira, 74.63 / 10004232, Marcus 
Vinicius Kruger Becker, 97.50 / 10000492, Maria carolina amaral cordeiro, 
87.58 / 10002574, Maria clara Hage Pereira, 83.54 / 10003885, Maria-
na Balby Mendonca Santos, 92.25 / 10001125, Mariana Belchior ribeiro 
freire, 71.61 / 10003660, Matheus Gomes camacho, 93.75 / 10001211, 
olivia albino de alencar, 87.75 / 10000014, rachel Maynard Salgado Pe-
truzzella, 86.50 / 10003646, rafael de Jesus rocha, 93.50 / 10002030, 
renata ferreira da Silva, 79.33 / 10000715, renato duarte Bezerra, 50.77 
/ 10000499, rick leal frazao, 79.84 / 10000886, rodrigo Zeidan Braga, 
74.71 / 10004157, rondinelly lourenco Santos, 77.79 / 10000963, Tais 
Soares Vieira ferretti, 76.92 / 10000406, Tales luis de oliveira Batista, 
91.00 / 10003467, Thiago leandro dias Pinheiro, 81.92 / 10001310, Va-
nessa Maria de Matos castro, 94.58 / 10003637, Veronica ferreira Noronha 
de Barros, 91.77 / 10000164, Yves luan carvalho Guachala, 81.50.
2.1.1 resultado provisório na prova de sustentação oral dos candidatos 
com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candi-
dato em ordem alfabética e nota provisória na prova de sustentação oral.
10002874, Marcelo augusto Santos Nogueira, 74.63.
2.1.2 resultado provisório na prova de sustentação oral dos candidatos 
negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética e nota provisória na prova de sustentação oral.
10003838, anderson luis lima da Silva, 81.58 / 10000031, carolina 
cruz costa rodrigues, 68.80 / 10002436, daniel Batista Mariano, 53.07 / 



148  diário oficial Nº 34.990 Quarta-feira, 01 DE JUNHO DE 2022

10002798, davi Saraiva Noronha, 66.75 / 10002441, igor cangucu leal, 
82.34 / 10001344, Joana aurelio de lima, 91.25 / 10003894, Julia Graciel-
le rezende de Sousa, 65.26 / 10003077, Magali da Silva Medeiros, 84.08 / 
10000715, renato duarte Bezerra, 50.77.
2.1.3 resultado provisório na prova de sustentação oral dos candidatos sub 
judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética e nota provisória na prova de sustentação oral.
10002591, ana cristina oliveira de Mello, 69.26 / 10003014, ana Pau-
la alves alcure, 86.58 / 10003565, camila frazao aroso Mendes, 78.21 
/ 10003824, camilla christina de oliveira, 71.80 / 10002728, celma 
aguiar da Silva, 71.29 / 10001835, demitrius Bruno farias Valente, 65.57 
/ 10003437, denival Barboza liandro, 58.02 / 10002627, Evelyn Naia-
ne almeida Santos, 80.69 / 10003120, fellype fagundes Galvao, 83.82 / 
10001079, franculino Jose da Silva filho, 81.33 / 10001999, Gabriella de 
Barros afonso ferreira, 73.59 / 10003162, isolda de Pontes Prado, 86.27 / 
10003886, Jail Jose alves Silva Junior, 76.50 / 10000607, Juliana Goes ro-
cha, 88.52 / 10002902, Maria Maynart Siqueira Sobral de carvalho, 72.11 
/ 10002421, Mariani Policarpo Neves, 40.83 / 10002061, Mirella albuquer-
que diniz, 54.37 / 10001848, Nathalia carolina Pelosi camara Jaimovich, 
73.17 / 10000407, Nathalie Silva Martins, 75.71 / 10003616, Neyilton da 
costa oliveira, 86.50 / 10002308, Paula roberta lopes Nogueira, 73.67 / 
10002161, ramon lisboa Mesquita, 84.25 / 10000661, raquel Melina rego 
Sousa, 77.11 / 10001814, Silvane Brito lopes, 69.63 / 10004074, Simey 
Bastos de Souza, 43.96 / 10003374, Thaissa Gomes dos Santos, 73.80 / 
10001877, Thamires oliveira Nascimento, 75.19.
3 DOS RECURSOS
3.1 coNTra o rESUlTado ProViSÓrio Na ProVa dE TriBUNa
3.1.1 os candidatos poderão ter acesso aos espelhos de avaliação, visua-
lizar a gravação da prova de tribuna e interpor recurso contra o resultado 
provisório na referida prova, das 10 horas do dia 30 de maio de 2022 às 18 
horas do dia 31 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endere-
ço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_defensor, 
por meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso.
3.2 coNTra o rESUlTado ProViSÓrio Na ProVa dE SUSTENTaÇÃo oral
3.2.1 os candidatos poderão ter acesso aos espelhos de avaliação, visua-
lizar a gravação da prova de sustentação oral e interpor recurso contra o 
resultado provisório na referida prova, das 10 horas do dia 30 de maio de 
2022 às 18 horas do dia 31 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/
df), por meio do Sistema Eletrônico de interposição de recurso.
3.3 daS diSPoSiÇÕES GEriaS SoBrE oS rEcUrSoS
3.3.1 a disponibilização da gravação da prova de tribuna e da prova de 
sustentação oral visa, exclusivamente, a interposição de recursos, sendo 
vedados o seu download e a sua divulgação para fins não dispostos neste 
edital, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de eli-
minação do concurso, conforme definido no subitem 7.9.2 do Edital nº 15 
– dPE/Pa, de 4 de maio de 2022.
3.3.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de or-
dem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestiona-
mento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade 
do candidato, que impossibilitem a visualização dos espelhos de avaliação 
da prova de tribuna e da prova de sustentação oral, a visualização da gra-
vação, bem como a interposição de recursos.
3.3.3 o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 
recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
3.3.4 recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
3.3.5 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, 
via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – 
dPE/Pa, de 12 de agosto de 2021, e suas alterações, ou com este edital.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O edital de resultado final na prova de tribuna, de resultado final na 
prova de sustentação oral e de convocação para a avaliação de títulos será 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no 
endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_pa_21_
defensor, na data provável de 10 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral

Protocolo: 806341
ATO Nº 33, DE 27 DE MAIO DE 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 
54, de 7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE nº 
2022/662967; rESolVE:
i – Exonerar Marcio da SilVa crUZ, id. funcional nº 55588733, do cargo 
em comissão de aSSESSor NiVEl i, código GEP-daS-011.3, a contar de 
1º de junho de 2022.
ii – Nomear lUciaNa alBUQUErQUE liMa, id. funcional nº 80845369, 
para exercer o cargo em comissão de aSSESSor NiVEl i, código GEP-
daS-011.3, e responder pela coordenação do Núcleo de defesa da Moradia 
– NUdEMor, a contar de 1º de junho de 2022.
iii - Exonerar JESSYca PaTrYcia da cUNHa carValHo, id. funcional nº 
5957520, do cargo em comissão de SEcrETário GEral da dirEToria ME-
TroPoliTaNa, código GEP-daS-011.3, a contar de 1º de junho de 2022.
iV – Nomear JESSYca PaTrYcia da cUNHa carValHo, id. funcional nº 

5957520, para exercer o cargo em comissão de aSSESSor TÉcNico dE 
dEfENSoria, código daS-dEf-PUB, junto ao Núcleo de defesa da Moradia 
– NUdEMor, a contar de 1º de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 806363
..

JUDICIÁRIO
.

..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 042/2019/TJPA.
coNTraTaNTE: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: contarpp Engenharia ltda., cNPJ 26.412.148/0001-27.
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para exe-
cução de obra de construção do anexo ii do Prédio Sede do TJPa.
oriGEM: concorrência n° 001/TJPa/2019.
oBJETo do adiTiVo:  Prorrogação do prazo de vigência por mais 08 (oito) meses.
iNÍcio da ViGÊNcia: 11/06/2022.  TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/06/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programas de Trabalho: 02.061.1417.7640; 
Elemento de despesa: 44.90.51; fontes do recurso: 0101; 0118.
daTa da aSSiNaTUra: 31/05/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 806170
.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/TJPA/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de Medalhas 
de alta distinção Judiciária, visando atender as necessidades do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. SESSÃo PÚBli-
ca: 14/06/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: 
www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
31 de maio de 2022. Serviço de licitações do TJPa.

Protocolo: 806430

.

.

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011/2022
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário, 
com sede na avenida almirante Barroso, nº. 3089, bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº. 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária 
de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, residente e 
domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, portadora da carteira de 
identidade nº. 1602961/SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o nº. 257.584.702-
87, designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, 
publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, vem atualizar 
os responsáveis pela fiscalização do Acordo de Cooperação Técnica n° 
039/2017, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado 
do Pará - SESPa, conforme tabela abaixo:

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARTÍCIPES FISCAIS (SESPA)

039/2017

TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do 
Pará - TJPa

e
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 

PÚBlica – ESTado do Pará

roBSoN THiaGo dE oliVEira GoN-
ÇalVES (mat. 54192848/1);

aNdrEa da SilVa GoNÇalVES (mat. 
57191016/3);

Maria arlETE SaNToS dE liMa (mat. 
5161282/3).

Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
débora Moraes Gomes
Secretária de administração

Protocolo: 806958
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..

OUTRAS MATÉRIAS
.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 012/2022/TJPA – Pregão 
022/2022/TJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // objeto: 
o presente termo tem por objeto registro de Preços para aquisição de 
água Mineral Natural Sem Gás Envasada em Garrafão de 20 (vinte) litros, 
incluindo serviço de entrega nas instalações do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Pará – TJPa, localizadas na capital e na região Metropolitana, pelo 
período de 12 meses, conforme condições e quantidades estabelecidas no 
Termo de referência, anexo i do Edital.// Empresa: // Nr PErEira co-
MÉrcio dE áGUa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 37.170.992/0001-
05, com sede  na cidade de Bonito, Estado do Pará, à rua Posto, nº 27, 
bairro: Jamilândia, cEP: 68.645-000, E-mail: nazarenorpereira@gmail.
com, Telefone: (91) 99393-8905, classificada em primeiro lugar para o 
único item do certame. //Vigência: início em 01º de junho de 2022 e tér-
mino em 01ª de junho de 2023 // dotação orçamentária: funcionais pro-
gramáticas: 02.122.1421.8659 / 02.122.1421.8669 / 02.122.1421.8670/ 
02.122.1421.8193 / 02.122.1421.8194 / 02.122.1421.8195/ fonte de 
recursos: 0101/0118; Elemento de despesa: 339030 // data da assina-
tura: 01º/06/2022// responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes 
– Secretária de administração do TJPa// ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 803344
..

TRIBUNAIS DE CONTAS
.

.

.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 38.618, DE 27 DE MAIO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 008004/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr o servidor BrENo carValHo da SilVa lEiTE, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101175, 30 (trinta) dias de licença prêmio, 
referente ao triênio de 11-03-2013/2016 nos termos do artigo 98 da lei nº 
5.810/94, no período de 06-06 a 05-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 806623

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 38.628, DE 27 DE MAIO DE 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 426/2022, de 24-
05-2022, protocolizado sob o Expediente nº 009237/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo dE alMEida caMPoS, assessor 
administrativo, matrícula nº 0101419, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 18 a 20-05-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 806605
..

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 08/2022
daTa da aSSiNaTUra: 01/06/2022.
oBJETo: locação do imóvel situado à Travessa Quintino Bocaiúva, nº 
1061, entre Boaventura e Tiradentes,
bairro Reduto, município de Belém/PA, CEP 66053-240, com a finalidade 
de  alocar o almoxarifado geral,
a sala dos motoristas, o arquivo geral, oficina de manutenção mecânica, 
garagem para 30 (trinta) veículos

e, remanejamento de 50 (cinquenta) servidores.
oriGEM: dispensa de licitação nº 06/2022.
coNTraTada: MaUrÍcio diaS carrETEiro (cPf nº: 489.832762-15).
Valor MENSal: r$ 30.000,00.
ViGÊNcia: 01/06/2022 a 01/06/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho
01.032.1455 6.267 – operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.36 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física
contenção de crédito:
2022Nd00140
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 806368
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 09/2022
daTa aSSiNaTUra: 30/05/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de mobili-
ário, decorrente da adesão à ata de registro de Preços nº 007/2021/TcM/
Pa - Pregão Eletrônico nº 011/2021/TcM/Pa.
Valor: r$1.253.189,14
ViGÊNcia: 30/05/2022 à 30/05/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 8.571 – Modernização da infraestrutura do TcE
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
coNTENÇÃo dE crÉdiTo:
2022Nd00085
coNTraTada: cENTra MÓVEiS S/a
ENdErEÇo: rodovia Br 116, nº 11760, Km 142, andar 1º, Jardim Eldora-
do, caxias do Sul-rS.
cNPJ Nº: 25.071.568/0001-24
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 806713

.

.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 09/2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando o Memorando nº 151/2022 - cEM, o Parecer nº 
271/2022 - ProJUr e a Manifestação nº 119/2022 - SEciN, fundamentado no art. 
25, i da lei nº 8.666/93 raTifica a inexigibilidade de licitação para contratação di-
reta da 3f lTda, cNPJ nº 23.484.444/0001-45 , visando a contratação de empresa 
especializada no serviço de desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de 
comercialização, autorizada a comercializar em todo o território nacional ao progra-
ma para computador e a prestar os serviços relativos ao programa orÇafaScio
 Belém, 31 de maio de 2022
 Maria de lourdes lima de oliveira
  Presidente

Protocolo: 806705

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ E O MI-
NISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
ParTiciPES;
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará (MPc/Pa), cNPJ: 
05.054.978/0001-50 E TriBUNal dE coNTaS do ESTadP dP Pará (TcE/
Pa), cNPJ: 05.054.978/0001-50.
oBJETo: o presente termo aditivo tem como fundamentos: a prorrogação 
da vigência do acordo de cooperação TcE/Pa-MPc/Pa e a inclusão da “ 
cláUSUla SEXTa-a: da ProTEÇÂo dE dadoS PESSoaiS” no acordo de 
cooperação, para adequação do ajuste às disposições da lei federal n° 
13.709/2018, de 14/08/2018 (lei Geral de Proteção de dados).
Vigência: fica prorrogada a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, a vigência 
da avença, para o período de 29 de abril de 2022 a 28 de abril de 2024.
data de assinatura: 27/04/2022
responsáveis: Patrick Bezerra Mesquita Procurador-Geral de contas do Estado 
e Maria de lourdes lima de oliveira, conselheiro Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 806695
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..

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N° 241/2022/MPC/PA
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a servidora francilei Maria contente Pinheiro, 
chefe de Gabinete da 6ª Procuradoria de contas, estará afastada de 
suas atividades no período de 01 a 07/06/2022, conforme PorTaria nº 
216/2022/MPc/Pa, de 13/05/2022;
coNSidEraNdo o Memorando eletrônico nº 15/2022 – 6ª Pc, de 
26/05/2022 (Protocolo PaE n° 2022/654587), pelo qual a servidora camila 
da costa Barbosa oliveira, ocupante do cargo em comissão de assessor da 
Procuradoria, é indicada para exercer a Chefia de Gabinete da 6ª Procura-
doria de contas no referido período;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
art. 1º dESiGNar a servidora caMila da coSTa BarBoSa oliVEira, 
matrícula n° 200238, para, de 01 a 07/06/2022, substituir a servidora 
Francilei Maria Contente Pinheiro na Chefia de Gabinete da 6ª Procuradoria 
de contas, em razão do afastamento da titular.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 30 de maio de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 807069
..

OUTRAS MATÉRIAS
.

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 
01/2021 – CG/MPC/PA – CGMP/PA
PriMEiro adiTiVo ao TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica firMado EN-
TrE a corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do 
ESTado do Pará – cG/MPc/Pa E a corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉ-
rio PÚBlico do ESTado do Pará – cGMP/Pa.
a corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do 
ESTado do Pará, órgão da administração Superior do MPc/Pa, com sede 
à avenida Nazaré, nº 766, Bairro Nazaré, cEP.: 66.035-145, Belém/Pa, 
doravante denominada simplesmente cG/MPc/Pa, neste ato representado 
por seu corregedor-Geral, dr. Stephenson oliveira Victer, devidamente 
autorizado para tanto, e a corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, órgão da administração Superior do MPPa, 
com sede à rua João diogo, nº 100, Bairro da cidade Velha, cEP 66.015-
165, Belém/Pa, doravante denominada simplesmente cGMP/Pa, neste 
ato representado por seu corregedor-Geral MPPa, dr. Manoel Santino 
Nascimento Júnior, com poderes delegados pela PorTaria nº 515/2021-
MP/PGJ, têm, entre si, justo e acertado o presente aditivo ao Termo de 
cooperação Técnica nº 01/2021, celebrado em 04/05/2021 e publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.573, de 05/05/2021, que se regerá pelos 
termos da lei federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS FUNDAMENTOS DO ADITIVO
o presente Termo aditivo tem como fundamentos:
1.1 – as manifestações de interesse dos partícipes na prorrogação do prazo 
de vigência do Termo de cooperação Técnica nº 01/2021 - cG/MPc/Pa - 
cGMP/Pa (04/05/2021 a 03/05/2022), formalizadas através do ofício nº 
01/2022 – cG/MPc/Pa, de 13/04/2022, com expressa anuência da corre-
gedoria-Geral do MPPa.
1.2 – a previsão de prorrogação da vigência contida na cláusula Sexta do 
Termo de cooperação Técnica nº 01/2021 - cG/MPc/Pa - cGMP/Pa.
1.3 – a necessidade de adequação do Termo de cooperação original aos 
dispositivos da lei federal nº 13.709/2018, de 14/08/2018 (lei Geral de 
Proteção de dados).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
o presente Termo aditivo tem por objeto:
2.1 – a prorrogação da vigência do Termo de cooperação Técnica nº 
01/2021 – cG/MPc/Pa - cGMP/Pa.
2.2 – a inclusão da “cláUSUla SEXTa-a: da ProTEÇÃo dE dadoS 
PESSoaiS” no Termo de cooperação Técnica nº 01/2021 -  cG/MPc/Pa 
- cGMP/Pa, para adequação do ajuste às disposições da lei federal nº 
13.709/2018, de 14/08/2018 (lei Geral de Proteção de dados).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
fica prorrogada a vigência do Termo de cooperação Técnica nº 01/2021- 
cG/MPc/Pa - cGMP/Pa, de 04/05/2022 a 29/02/2024.
CLÁUSULA QUARTA – DA INCLUSÃO DE CLÁUSULA
fica incluída no Termo de cooperação Técnica nº 01/2021-cG/MPc/Pa-
cGMP/Pa a cláUSUla SEXTa–a, com a seguinte redação:
“cláUSUla SEXTa – a: da ProTEÇÃo dE dadoS PESSoaiS
6.a.1 – os partícipes deverão garantir o cumprimento da lei federal nº 
13.709/2018 (lei Geral de Proteção de dados - lGPd), nos seguintes termos:

6.a.1.1 – o tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com as 
diretrizes previstas na lei federal nº 13.709/2018 (lei Geral de Proteção 
de dados - lGPd) e será limitado às atividades necessárias para o alcance 
das finalidades deste Acordo de Cooperação.
6.a.1.2 – os partícipes cooperarão entre si no cumprimento das obriga-
ções referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na lGPd 
e nas leis e regulamentos de Proteção de dados em vigor e também no 
atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério 
Público e Órgãos de controle administrativo.
6.A.1.3 – Os partícipes ficam obrigados a comunicar qualquer incidente de 
segurança relativo aos dados pessoais compartilhados ou disponibilizados 
em razão do presente acordo de cooperação e adotar as providências dis-
postas no art. 48 da lei Geral de Proteção de dados, quando for o caso.
6.a.1.4 – os partícipes, reciprocamente, responderão rápida e adequada-
mente todas as solicitações de informação relacionadas ao tratamento dos 
dados pessoais objeto de eventual transferência.
6.a.1.5 – os partícipes poderão colaborar na elaboração do relatório de 
impacto à Proteção de dados Pessoais (riPdP), conforme a sensibilidade 
e o risco inerente ao objeto deste acordo, no tocante a dados pessoais.”
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
A operacionalização da fiscalização da presente cooperação ficará a cargo 
da servidora cláudia Guerreiro Salame, pela cG/MPc/Pa, e da servidora 
renata cristina de Matos Martins, pela cGMP/Pa.
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato deste aditivo no Diário Oficial do Estado do Pará 
será de responsabilidade conjunta do MPc/Pa e do MPPa, devendo ocorrer 
no prazo de 10 (dez) dias da data de sua assinatura, de acordo com o dis-
posto no art. 28, § 5º, da constituição do Estado do Pará.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
DO INSTRUMENTO ORIGINAL
Permanecem inalteradas as demais disposições do instrumento original, 
que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente Aditivo.
E, por assim estarem devidamente justas e acordadas, as partes firmam o 
presente Termo, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das 
2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Belém, 03 de maio de 2022.
 

STEPHENSoN oliVEira VicTEr MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
corregedor-Geral

MPc/Pa
corregedor-Geral MPPa

MPPa

Testemunhas:

1)  ___________________________ 2)  _____________________________
  cPf nº   cPf nº

(*) Republicado por ter saído com incorreções na edição do Diário 
Oficial  do Estado de nº 34.969, de 13/05/2022

Protocolo: 807059
PORTARIA N° 244/2022/MPC/PA
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de Protocolo PaE nº 2022/621801, pelo 
qual a servidora daniela de oliveira danieli solicita dispensa da função de 
chefe do departamento de comunicação institucional (dEcoM), a contar 
do dia 1º de junho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
art. 1º dispensar a servidora roSaNa GaBriEllE MaGNo GoNÇalVES 
matrícula nº 200237, ocupante do cargo em comissão de assessor da 
Procuradoria, da função de chefe adjunta do departamento de comunicação 
institucional, revogando-se a PorTaria nº 091/2022/MPc/Pa.
art. 2º designar a referida servidora como chefe do departamento de 
comunicação institucional
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 01/06/2022.
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 807022
PORTARIA N° 245/2022/MPC/PA
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de Protocolo PaE nº 2022/621801, pelo 
qual a servidora daniela de oliveira danieli solicita dispensa da função de 
chefe do departamento de comunicação institucional (dEcoM), a contar 
do dia 1º de junho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
art. 1º dispensar a servidora daNiEla dE oliVEira daNiEli, matrícula nº 
200254, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
comunicação Social, da função chefe do departamento de comunicação 
institucional, revogando-se a PorTaria nº 053/2022/MPc/Pa.
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art. 2º designar a referida servidora como chefe adjunta do departamento 
de Comunicação Institucional, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança 
fc-2, nos termos do art. 22 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 01/06/2022.
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 807026
PORTARIA N° 246/2022/MPC/PA
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18 da lei Estadual nº 8.596, de 11 de 
janeiro de 2018, bem como no art. 61, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo a atual Estrutura organizacional do Ministério Público de 
Contas do Estado do Pará, definida pela PORTARIA nº 046/2022/MPC/PA;
rESolVE:
art. 1º dispensar a servidora BárBara PiNHEiro aMaNaJáS, matrícula nº 
200259, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: 
controle Externo, das atividades de assessoramento Nível ii, revogando-
se a PorTaria nº 054/2022/MPc/Pa.
art. 2º designar a referida servidora para exercer as atividades de 
Assessoramento Nível III, sendo-lhe atribuída a Função de Confiança FC-3, 
nos termos do art. 23 da PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 01/06/2022.
Belém/Pa, 31 de maio de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 807029
PORTARIA N° 243/2022/MPC/PA
dispõe sobre as atividades no âmbito do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o fim do prazo das restrições impostas pelo art. 8º da Lei 
complementar n. 173, de 27 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o comunicado da Secretaria Municipal de Saúde (SES-
MA), sobre o fim do boletim COVID-19, em 04/04/2022, devido a taxa de 
ocupação dos leitos de Unidade de Terapia intensiva (UTi) exclusivos para 
covid-19 terem zerado em Belém por 10 (dez) dias consecutivos;
coNSidEraNdo a PorTaria do Ministério da Saúde (MS) nº. 913, de 22 
de abril de 2022, que declara o encerramento da Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (Espin) em decorrência da infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-ncov), de que tratava a PorTaria 
GM/MS nº. 188, de 3 de fevereiro de 2020;
coNSidEraNdo o decreto n. 104.346 - PMB, de 23 de maio de 2022, 
assinado pelo Prefeito da cidade de Belém, Edmilson rodrigues, que 
desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados em Belém/
Pa, onde está a sede do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º as atividades no âmbito do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará obedecerão ao disposto nesta PorTaria.
art. 2º o horário ordinário de expediente no Ministério Público de contas 
do Estado do Pará será das 8h às 14h.
Parágrafo único. a alteração do horário padrão de expediente será 
informada nos meios de comunicação interna e, ainda, à sociedade em 
geral, através de mídias sociais e do sítio oficial do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará.
art. 3º a frequência dos servidores e estagiários será aferida por ponto 
biométrico.
Parágrafo único. Fica sobrestado o cômputo de horas adicionais para fins 
de banco de horas.
art. 4º o serviço de atendimento presencial ao público em geral, inclusive 
jurisdicionados do Tribunal de contas do Estado do Pará, advogados, 
terceiros interessados e fornecedores, se darão nos horários previstos no 
art. 2º desta PorTaria.
Parágrafo único. o serviço de protocolo ao público em geral, inclusive 
jurisdicionados do Tribunal de contas do Estado do Pará, advogados, 
terceiros interessados e fornecedores, será das 8h às 16h.
art. 5º durante a permanência e/ou trânsito de toda e qualquer pessoa, 
sem distinção, a trabalho ou em visita às dependências do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, é obrigatório (a):
i - constante higienização das mãos com álcool em gel 70% e/ou lavagem 
com água e sabão; e
ii – comprovação do ciclo vacinal completo, em conformidade com a 
PorTaria nº 02/2022/MPc/Pa, de 11 de janeiro de 2022.
Parágrafo único. o não atendimento da previsão contida neste artigo por 
membros, servidores, estagiários ou terceirizados será passível de apura-
ção e responsabilização por meio do devido processo administrativo.
art. 6º os requerimentos e processos administrativos permanecerão sendo pro-
tocolizados e tramitados no Sistema de Processo administrativo Eletrônico – PaE.
§ 1º Não será protocolizado ou tramitado fisicamente qualquer requeri-
mento, memorando, solicitação, informação ou afim de membro, servidor 
ou estagiário, exceto por motivo de força maior devidamente justificado.
§ 2º documentos físicos de origem externa porventura protocolizados no 
Ministério Público de contas do Estado do Pará serão digitalizados e incluí-
dos no sistema PaE pelo servidor que os receber.
§ 3º os processos físicos que precisarem ser tramitados deverão, necessa-
riamente, ser convertidos em eletrônicos pela unidade onde se encontra-
rem e inseridos no sistema PaE antes de seguir seu trâmite.
§ 4º as certidões requeridas a partir do retorno das atividades presenciais per-
manecerão sendo emitidas e entregues, exclusivamente, de forma eletrônica.
art. 7º os processos oriundos do Tribunal de contas do Estado do Pará 
que não chegarem ao Ministério Público de contas do Estado do Pará de 

forma eletrônica serão tramitados fisicamente, ficando a critério e sob res-
ponsabilidade de cada Procuradoria de contas sua eventual digitalização e 
tramitação eletrônica.
Parágrafo único. a Procuradoria de contas deve devolver à Secretaria Pro-
cessual, juntamente com os autos físicos, o parecer impresso, ainda que 
assinado eletronicamente.
art. 8º Qualquer membro, servidor, estagiário ou terceirizado que apre-
sentar febre ou sintomas compatíveis com a coVid-19 (tosse seca, dor 
de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e ba-
timento das asas nasais) deve, imediatamente, procurar um serviço de 
saúde (público ou privado).
§ 1º a pessoa diagnosticada, através de atestado médico, como caso suspeito 
ou confirmado de COVID-19 deverá entrar em contato telefônico com a chefia 
imediata e/ou com o departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Públi-
co de contas do Estado do Pará e requerer, via sistema PaE, o afastamento de 
suas atividades, juntando o(s) documento(s) comprobatório(s).
§ 2º o membro, servidor, estagiário ou terceirizado que comprove ter tido 
contato físico direto ou coabite com indivíduo com suspeita ou confirma-
ção de coVid-19, atestada através de documento médico, deve proceder 
conforme o disposto no § 1º e se afastar do ambiente de trabalho por 07 
(sete) dias, mantendo-se em trabalho remoto.
§ 3º Após o decurso do prazo previsto no parágrafo anterior, confirmada a 
infecção do paciente coabitante pelo coronavírus (coVid-19), o prazo de 
afastamento será prorrogado por mais 07 (sete) dias.
Art. 9º Os fiscais dos contratos de prestação de serviço deverão notificar 
as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar to-
dos os meios necessários para conscientizar seus funcionários em relação 
aos riscos da coVid-19 e à necessidade de reportarem a ocorrência de 
sintomas como tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais.
Parágrafo único. as empresas contratadas estão passíveis de responsabilização 
contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à administração Pública.
art. 10 as medidas previstas nesta PorTaria poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento.
art. 11 fica revogada a PorTaria n. 047/2022/MPc/Pa.
art. 12 Esta PorTaria entra em vigor no dia 1º de junho de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 1º de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 807019

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 032/2022-CGMP/PA, DE 29 DE MAIO DE 2022. 
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 30 da lei 
complementar Estadual nº 057, de 06 de julho de 2006 (lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará); coNSidEraNdo o disposto no art. 
37, inciso XX, da lei complementar Estadual (lcE) nº 057, de 06/07/2006 
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará); coNSidEraNdo 
o teor da decisão plenária proferida pelo conselho Nacional do 
Ministério Público no Procedimento de controle administrativo - Pca nº 
1.00201/2022-10, que determinou a anulação da PorTaria n.º 002/2022-
cGMP/Pa e, consequentemente, do Pad n.º 002/2022-cGMP/Pa; r E S o l 
V E: 1. anular a PorTaria n.º 002/2022-cGMP/Pa, e, consequentemente, 
o Processo administrativo disciplinar (Pad) n.º 002/2022-cGMP/Pa, 
instaurado em desfavor do Promotor de Justiça de 2ª Entrância, matrícula 
funcional nº 999.1362 MP/Pa; 2. determinar, diante dos fatos acima 
mencionados: 2.1. A publicação da presente PORTARIA, no Diário Oficial 
do Estado para os efeitos legais, considerando decisão no Procedimento de 
controle administrativo – cNMP n.º 1.00201/2022-10; 2.2. a comunicação 
da publicação da presente PorTaria ao conselho Nacional do Ministério 
Público, à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, bem como 
aos interessados nos autos de Pad n.º 002/2022-cGMP/Pa; PUBliQUE-
SE, rEGiSTrE-SE e cUMPra-SE. GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral 
do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, em 29 de maio de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público/Pa

Protocolo: 806888

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.017/2022-MP/1ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000179-477/2022
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oBJETo: defesa dos direitos individuais indisponíveis do infante T.c.
V.d.c.S., 3 anos de idade e apurar a ocorrência de violação de direito em 
razão da recusa em ofertar vaga decorrente da sua deficiência.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira - Promotora de Justiça

Protocolo: 806567

.

.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

  RECURSO ADMINISTRATIVO 

PARECER Nº 155/2022-ASS/JUR/PGJ

ProTocolo Nº 112327/2022

rEf. ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022-MP/Pa 

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria dE rEforMa E 
adEQUaÇÃo do PrÉdio-SEdE daS ProMoToriaS dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM

rEcorrENTE: EMPrESa coNSTrUTora MacaMBira E coMÉrcio lTda

rEcorrida: dEciSÃo da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, em exercício
I-RELATÓRIO
1. Trata-se de recurso administrativo, interposto pela empresa coNSTrU-
Tora MacaMBira E coMÉrcio lTda-EPP, contra a decisão da comissão 
Permanente de licitação, que na Sessão de abertura da Tomada de Preços 
nº 022/2022-MP/PA (fls. 1025-1027), a declarou inabilitada no certame, 
por descumprimento do subitem 8.2.5.2.1.1 do instrumento convocatório.
2. Vejamos a previsão editalícia (fls. 224-225):
8.2.5. Qualificação Econômico-financeira
(...)
8.2.5.2.1.1. Para empresas de Grande Porte que adotam a NBc TG 26(5) e 
para as Pequenas e Médias empresas que adotam a NBc TG 1000 devem 
apresentar os seguintes demonstrativos: Balanço Patrimonial, demonstração 
do resultado do Exercício, demonstração das Mutações do Patrimônio líqui-
do, demonstração dos fluxos de caixa do período e Notas Explicativas.
1. É o relatório essencial.
II-DAS RAZÕES DO RECURSO
1. a licitante coNSTrUTora MacaMBira E coMÉrcio lTda-EPP interpôs 
tempestivamente recurso administrativo (fls.1033-1040), da decisão da 
comissão Permanente de licitação-cPl, que a declarou inabilitada no cer-
tame TP 002/2022-MP/Pa, argumentando, em síntese que:
4.1. o fundamento da decisão impugnada, se resume a apresentação da 
Nota Explicativa com informação expressa do modelo contábil adotado, 
exigida no item 8.2.5.2.1.3 do edital;
4.2. a empresa cumpriu integralmente, na forma da lei, as condições para 
a QUalificaÇÃo EcoNÔMico-fiNaNcEira, e que a suposta ausência de 
“Nota Explicativa”, não invalida a juntada do Balanço Patrimonial e de-
monstrações Contábeis, tampouco, desqualifica a empresa no cumprimen-
to ao subitem 8.5.2 do edital;
4.3. os indicadores exigidos e apresentados pela recorrente, por si só, de-
monstram sua capacidade de cumprimento e exercício de suas atividades 
dentro de um determinado prazo aliado ao seu nível de liquidez, ou seja, 
sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo;
4.4. o fato do balanço patrimonial não estar acompanhado de notas expli-
cativas, não acarreta qualquer prejuízo ao certame nem aos demais licitan-
tes, tendo em vista que a comprovação dos índices exigidos, independem 
de notas explicativas por meio de balanço patrimonial e demonstrações de 
resultado apresentados pela recorrente;
4.5. a ausência de notas explicativas não implica em presunção de ido-
neidade da contabilidade da empresa, pois, vigora o princípio da instru-
mentalidade das formas, bastando que os documentos prestados sejam 
suficientes para evidenciar a saúde financeira da empr4esa, como no caso;
4.6. quanto à obrigatoriedade de as empresas elaborarem notas explicativas 
referentes às demonstrações contábeis, trata-se de conduta estabelecida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade-CRC com vistas a exercer o poder fiscali-
zatório como conselho profissional, com o intuito de melhoria da contabilidade 
nacional, por isso, o fato de não haver notas explicativas no balanço patrimo-
nial de determinada licitante não se dá como suficiente para sua habilitação;
4.7. não cabe ao órgão licitante fiscalizar contabilidades, apenas aferi-las 
em comparação com o objeto. Já em relação à redação do edital, que 
solicita a apresentação do balanço patrimonial, é possível interpretar a 
redação, como o edital em tela, em harmonia com o que a legislação prevê 
e o cfr normatiza. ademais, como antes explicado, a ausência de apre-
sentação das notas explicativas não implica na conclusão de que a empresa 
não produza suas demonstrações na forma da lei;
4.8. argui a aplicação ao caso do princípio da proporcionalidade, como forma 
de a administração Pública não se apegar a excessivos rigores burocráticos, já 
que pelos documentos apresentados pela empresa, quanto a sua habilitação, 
conseguiu demonstrar claramente a sua capacidade econômica;
4.9. que é imprescindível diferenciar os documentos que habilitam a em-
presa em um certame licitatório, das exigências de documentos extras, 
que somente explicariam detalhes do balanço apresentado, mesmo por-
que, as notas explicativas, como o próprio nome diz, não alteram valores 
do balanço e sim explicam algum detalhe de seus componentes;
4.10. conclui que embora a recorrente não tenha apresentado notas explicativas 
das demonstrações contábeis, se verifica que através da leitura do balanço pa-
trimonial, restou comprovada a capacidade econômica e financeira da empresa;
4.11. transcreveu a previsão do art. 31 da lei 8.666/93, e mencionou que 
o legislador limitou a avaliação da qualificação econômico financeira, e que 

conforme o disposto no §5º do art. 31 da lei licitatória, a comprovação da 
boa situação da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo 
de índices contábeis previstos no edital.
4.3. pugnou pela aplicação ao caso, do princípio do formalismo moderado;
1. Ao final, requereu que o recurso fosse recebido e julgado procedente, 
admitindo a habilitação da empresa coNSTrUTora MacaMBira E coMÉr-
cio lTda-EPP no certame, considerando que foram apresentados todos os 
documentos suficientes à qualificação econômico-financeira, dentro dos 
padrões exigidos na lei licitatória, e por ser medida de direito e justiça.
III-DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO OFERE-
CIDA PELA LICITANTE IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
1. a licitante iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli-EPP tempestivamen-
te ofereceu contrarrazões ao recurso interposto pela empresa coNSTrU-
Tora MacaMBira, argumentando, em resumo que:
6.1. o edital é a lei interna da licitação (art. 41, da lei 8.666/93), ao qual se 
vinculam a administração e os licitantes, sendo inadmissível a aceitação de docu-
mentos ou propostas em desacordo com o exigido no instrumento convocatório;
6.2. não faria sentido, a Administração fixar determinado procedimento e 
forma no edital, e na hora da análise, viesse admitir que se contrariasse o 
exigido (art. 3º, art. 41 da lei 8.666/93);
6.3. que o não afastamento das regras estabelecida no instrumento convo-
catório, garantem a segurança e estabilidade das relações jurídicas decor-
rentes do certame licitatório, bem como, asseguram tratamento isonômico 
entre os licitantes;
6.4. que a inobservância aos ditames desses preceitos relevantes, com-
prometem a validade do processo de licitação, tornando-o vulnerável a sua 
desconstituição por razões de juridicidade pela autoridade administrativa 
ou judicial competente;
6.5. que a aceitação da empresa coNSTrUÇÕES MacaMBira no certame, 
após o descumprimento de norma contidas no edital, consiste em quebra 
do princípio da igualdade, eis que todos os participantes devem ser tra-
tados de igual forma, devendo cumprir as normas legais e editalícias, e 
também privilegiará alguns em detrimento de outros, o que é vedado pelo 
art. 3º da lei federal 8.666/93;
6.6. não cumprindo os requisitos do edital em relação a apresentação dos 
demonstrativos contábeis solicitados no edital, é inevitável a consequência 
de inabilitar a empresa. o que desde logo requer, ante o não cumprimento 
das determinações editalícias em sua integralidade.
1. Ao final, requer seja o recurso processado e mantida a decisão da CPL que 
declarou a empresa coNSTrUTora MacaMBira inabilitada no certame.
2. da MaNifESTaÇÃo da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
3. Manifesta a comissão Permanente de licitação que a empresa coNS-
TrUTora MacaMBira, insatisfeita com a sua inabilitação no certame, 
protocolizou suas razões recursais argumentando que a decisão da cPl 
deveria ser reformada.
4. Que a recorrente indicou que a deliberação que culminou com sua ina-
bilitação, foi baseada em análise realizada de maneira formalista, vez que 
a boa situação financeira já teria sido comprovada através de documentos 
que apresentou em seu envelope de habilitação;
5. Ao fim, pugnou pela revisão da decisão impugnada e sua consequente 
habilitação no certame licitatório.
6. do NÃo aTENdiMENTo ao rEQUiSiTo dE HaBiliTaÇÃo EcoNÔMico-
fiNaNcEira PrEViSTo No iNSTrUMENTo coNVocaTÓrio
7. a cPl argumentou que embora a decisão impugnada tenha sido base-
ada em análise realizada pela servidora designada como apoio contábil da 
licitação, a comissão se absteve de solicitar a manifestação técnica, vez 
que o motivo da inabilitação debatida nestes autos, já foi objeto de outras 
razões recursais, já tendo assim, sido analisada pela cPl e apoio técnico 
em diversas oportunidades.
8. Enfatiza que as exigências previstas no instrumento convocatório, foram 
objeto de análise pela assessoria Jurídica de licitações e contratos, que den-
tre outros aspectos, verifica, a legalidade dos dispositivos do documento.
9. releva que a exigência prevista no subitem 8.2.4.2.1 do edital encontra 
amparo legal na lei 6.404/76, e que da simples leitura de seu art. 176 
(reformado pela Lei 11.638/07) é possível verificar que o legislador elenca 
as demonstrações financeiras exigíveis, e seus complementos. Dessa for-
ma, a própria legislação enumera quais são as demonstrações contábeis 
exigíveis, de acordo com a realidade de cada empresa.
10. Aduz que embora a recorrente tenha sido enquadrada como benefi-
ciária da lei complementar 123/2006, não a isenta da apresentação dos 
demais documentos contábeis solicitados no edital, assim, caso a empresa 
adotasse a norma prevista no subitem 8.2.5.1.3[1] (iTG100), tinha obri-
gação de apresentar a Nota Explicativa com a informação expressada no 
modelo contábil adotado.
11. assim, se a recorrente não apresenta as Notas Explicativas exigíveis 
para todas as empresas, deixa de atender não somente o edital, mas 
também, os normativos contábeis vigentes atualmente, e a cPl deixar 
de cobrar esses documentos na fase habilitatória da licitação, implicaria 
em desatendimento ao edital e em tratamento desigual aos participantes.
12. a cPl menciona que o dispositivo ora questionando, nunca foi alvo de 
impugnação nos editais do Ministério Público, e que há dois anos, aproxi-
madamente, estipula a condição, em decorrência de orientação firmada pelo 
controle interno do MPPa, visando que as licitantes apresentem documenta-
ção “na forma da lei”, e que por isso, explicitam no edital, quais documentos 
atendem a legislação vigente, elucidando o texto legal que se apresenta de 
forma vaga, quanto a exigência da qualificação econômico-financeira.
13. E ainda relevam que uma empresa ao participar de um certame licitató-
rio, sem ter impugnado qualquer dispositivo do instrumento convocatório, 
demonstra que anui com todos os seus termos, e no caso concreto, diante 
da ausência de questionamento e impugnações ao edital, pode-se afirmar 
que as licitantes estavam cientes das regras que conduziriam o processo.
14. Dessa forma, afirma a CPL que não pode aceitar, após consentir com 
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os ditames do instrumento convocatório, que empresa participante intente 
suspender as imposições das regras ao auferir decisão lhe é desfavorável.
15. Ao final, a Comissão Permanente de Licitação julgou totalmente impro-
cedente o recurso interposto pela empresa coNSTrUTora MacaMBira E 
coMÉrcio E coMÉrcio lTda-EPP, mantendo sua inabilitação na licitação, 
pelo desatendimento ao subitem 8.2.5.2 do instrumento convocatório.
III-DA ANÁLISE JURÍDICA
1. doS PrESSUPoSToS dE adMiSSiBilidadE rEcUrSal
2. o recurso administrativo merece ser conhecido, pois preenche todos 
os requisitos de admissibilidade, de acordo com o disposto no art. 109 e 
seguintes da lei federal n. 8.666/93.
3. do MÉriTo
4. insurge-se a recorrente contra decisão da cPl, que na Sessão de aber-
tura do certame licitatório, a inabilitou por descumprimento ao subitem 
8.2.4.2.1.1 do edital da TP 02/2022-MP/Pa.
5. do NÃo aTENdiMENTo aoS SUBiTEM 8.2.5.2.1.1 do EdiTal
6. referente ao descumprimento do subitem 8.2.4.2.1.1 da QUalifica-
ÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, se verifica que a disposição do edital, é 
suficientemente clara em regular a forma de apresentação dos documentos 
pelas licitantes, inclusive, detalhando o rol de documentos, a depender do 
modelo contábil adotado e do porte da empresa.
7. E ainda, que a estipulação editalícia se mostra razoável e adequada, por-
que, em consonância com os ditames do art. 176 da lei 6.404/76, que elenca 
as demonstrações financeiras exigíveis e seus complementos, se apoiando em 
razão desta previsão legal, na impossibilidade de relativizações.
8. A propósito, destaca-se que embora não se desconheça que para fins de 
habilitação em processos licitatórios, relativo a qualificação econômico-finan-
ceira, os licitantes deverão apresentar os documentos exigíveis no art. 31 da 
Lei Federal 8.666/93, verifica-se do inciso I do artigo, que não é o estatuto li-
citatório que define como será feito o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis, nem os seus conceitos, vez que dispõe expressamente que tais 
documentos devem ser apresentados na forma da lei. Vejamos:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira li-
mitar-se-á a:
i - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-
cial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa si-
tuação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
(destacamos)
1. A definição de balanço patrimonial decorre de outros dispositivos, dentre 
eles a lei das Sociedades anônimas e as disposições do conselho federal 
de contabilidade.
2. colacionamos a disposição do art. 176, §4º da lei 6.404/76:
 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com 
base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
i - balanço patrimonial;
ii - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
iii - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
(...)
• 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e 
outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para 
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.(des-
tacamos).
1. Assim, uma vez especificados os documentos que o licitante deve apre-
sentar, se não o fizer de forma correta e com observância da respectiva 
normatização, será inabilitado no certame, eis que como é consabido, em 
observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, aque-
le que participa da licitação tem o dever jurídico de atentar para todas as 
suas exigências.
2. Nesse sentido, as previsões da lei licitatória:
art. 3º - a licitação destina-se a garantir a observância do princípio cons-
titucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a ad-
ministração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-
de, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convoca-
tório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (destacamos).
art. 41. a administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada (destacamos).
1. E, a doutrina de José dos Santos carvalho filho[2]:
“a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e 
dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento 
devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é res-
peitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via 
administração ou judicial.
o princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a al-
teração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados 
do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha 
que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à 
probidade administrativa.
(...)

Vedado à administração e aos licitantes é o descumprimento das regras 
de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por 
exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites 
estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitan-
te, como, de resto, impõe o art. 48, i, do Estatuto”. (destacamos)
1. E, de Maria Sylvia Zanella di Prieto[3]:
“Quando a administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as con-
dições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro con-
trato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses ele-
mentos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito 
às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da 
licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se 
prendeu aos termos poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresen-
tada por outro licitante que os desrespeitou”. (destacamos)
1. Em reforço, colacionamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
adMiNiSTraTiVo. ProcEdiMENTo liciTaTÓrio. PrEGÃo. PriNcÍPio da 
ViNcUlaÇÃo ao EdiTal. rEQUiSiTo dE QUalificaÇÃo TÉcNica NÃo 
cUMPrido. docUMENTaÇÃo aPrESENTada difErENTE da EXiGida. o 
Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumpri-
mento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é res-
guardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa 
no art. 41 da lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à administração o descum-
primento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, 
conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), “a cópia autenticada 
da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido 
pela anvisa”, este deve ser o documento apresentado para que o concor-
rente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal racio-
cínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido 
de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do 
edital. aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não 
foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o 
que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. (STJ-rESP 1178657)
1. face ao exposto, com base nos princípios da legalidade, isonomia e da 
vinculação ao instrumento convocatório, que deve ser ratificada da decisão 
da comissão Permanente de licitação, que julgou improcedente o recurso 
interposto pela coNSTrUTora MacaMBira E coMÉrcio lTda, mantendo 
a empresa inabilitada na TP 002/2022-MP/Pa.
2. É o parecer que submeto a superior consideração de Vossa Excelência.
3. Belém, 27 de maio de 2022.
amanda Nathália Galvão Guiomarino
analista Jurídico
atividade de licitações e contratos
[1] 8.2.5.2.1.3. Para as pequenas e médias empresas que adotam o iTG 
1000 (procedimento simplificado) aprovada pela resolução Conselho Fede-
ral de contabilidade nº 1.418/2012, deverão ser apresentados o Balanço 
Patrimonial, demonstração do resultado do Exercício e Notas Explicativas, 
desde que seja mencionado na nota explicativa o modelo contábil adotado 
(iTG 1000), pois caso não venha será utilizado o NBc TG 1000.
[2] carValHo filHo, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 
25ª edição. Editora atlas, 2012, p. 244.
[3] di PiETro, Maria Sylvia Zanella. direito administrativo. 19ª Edição. 
São Paulo: atlas, 2006, p. 357.
RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROTOCOLO Nº 112327/2022

rEf. ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2022-MP/Pa 

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria dE rEforMa E 
adEQUaÇÃo do PrÉdio-SEdE daS ProMoToriaS dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM

rEcorrENTE: EMPrESa coNSTrUTora MacaMBira E coMÉrcio lTda

rEcorrida: dEciSÃo da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo

dEciSÃo:
considerando os termos estabelecidos no art. 109 da lei federal 8.666/93, 
conheço do recurso administrativo interposto pela empresa coNSTrUTora 
MacaMBira E coMÉrcio lTda, em desfavor do julgamento da comissão 
Permanente de licitação do Ministério Público do Estado do Pará, que a 
inabilitou pelo atendimento do edital da licitação
Acolho as conclusões do Parecer nº 155/2022-ASS/JUR/PGJ, ratifico a De-
cisão fundamentada da comissão Permanente de licitação, e julgo total-
mente improcedente o recurso interposto, devendo ser mantida a inabili-
tação da empresa recorrente no certame licitatório TP 002/2022-MP/Pa.
À comissão Permanente de licitação, para providencias.
Belém, 27 de maio de 2022.
Ubiragilda Silva Pimentel
Procuradorz-Geral de Justiça em exercício

Protocolo: 806967
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..

OUTRAS MATÉRIAS
.

A V I S O N.º 11/2022-CGMP. o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo 
NaSciMENTo JUNior, no uso de suas atribuições legais, aViSa a todos os 
candidatos que o relatório, conforme quadro abaixo, está disponível para 
consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de (05) cinco dias úteis. a cópia 
será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcionalmente, 
por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do art. 9.º §§ 
1.º e 2.º, da resolução n.º 03/2014/MP/cSMP:

  GEDOC   Edital (DOE)
En-

trân-
cia

Concurso Critério  Cargo

137.574/2021 74/2021(24/11/2021)  2.ª remoção
 

ant. 1.º PJ criminal de castanhal.
 

 Belém, 31 de maio de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.

Protocolo: 807034
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
a Promotora de Justiça titular do 1º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.015/2022-MP/1ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000025-450/2022
oBJETo: defesa dos direitos individuais indisponíveis do infante P.H.M.P., 
nascido em 29.10.2007 e apurar a ocorrência de situação de risco em 
decorrência dos intensos conflitos familiares envolvendo os genitores do 
adolescente e a tia Paterna.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira - Promotora de Justiça

Protocolo: 806557
Extrato da PORTARIA Nº 01/2022-MP/PJSAT
a Promotora de Justiça da cidade de Santo antônio do Tauá, Mônica cristina 
Gonçalves Melo da rocha, com amparo nas disposições do art. 129, iii, da cf, 
art. 8º, da lei 7.347/1985, art. 25, iV, alínea “a”, da lei 8.625/1993, resolu-
ção cNMP nº 23/2007 e resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores 
de Justiça do Estado do Pará, instaura o Procedimento Preparatório nº 000744-
035/2021, que visa promover a coleta de informações e demais diligências, no 
sentido de apurar irregularidades no funcionamento das Unidades e postos de 
saúde que compõem a Região das Ilhas, mais especificamente no que concerne 
à não disponibilização de atendimento em pediatria para os moradores daquelas 
comunidades, bem como a existência de apenas um único médico (neurocirur-
gião) responsável pelo atendimento de todos os moradores da região. Que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Santo antônio do Tauá, situada 
na rua Sebastião dantas, nº 490 - centro, cEP 68.786-000, Santo antônio do 
Tauá, E-mail: mpsantoantoniodotaua@mppa.mp.br.

Protocolo: 806622
Extrato para publicação no Diário Oficial do Estado
INQUÉRITO CIVIL SIMP Nº 010966-003/2021 – MP/PJLA
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na avenida conceição, nº 231, Bairro cuba, fórum de limoei-
ro do ajurú, município de limoeiro do ajurú/Pa.
ic SiMP Nº 010966-003/2021– MP/PJla
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, inciso iii, da constituição da república.
objeto: apurar suposta irregularidades na contratação da empresa M. 
a. V. NETo SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo – lTda, inscrita no cNPJ nº 
16.875.413/0001-50, por parte da Prefeitura Municipal de limoeiro do ajurú.
diligências:
a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
b) comunicação para publicação do extrato desta PorTaria no doE/Pa;
d) após, retornem os autos para determinação das diligências necessárias.
limoeiro do ajurú/Pa, 26 de maio de 2022.
GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 806590
Extrato da PORTARIA Nº 004/2022-MP/PJBN
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de Brasil Novo-Pa, 
com fundamento no art. 54, Vi e §3º, da lei complementar nº 057/2006 
e no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 023 – cNMP, de 17/09/2007, e na 
resolução Nº 010/2011-cPJ, de 30/06/2011, torna pública a instauração 

do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio Nº 003/2022-MP/PJBN, registrado no 
SiMP Nº 000169-093/2021, que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Brasil Novo, localizada na rua do comércio, Nº 1136 - Prédio 
do fórum, Bairro centro, cEP: 68.148-000, município de Brasil Novo/Pa, 
telefone (93) 3514-1102, e-mail: mpbrasilnovo@mppa.mp.br.
PorTaria nº 004/2022-MP/PJBN
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará – Promotoria de Justiça 
de Brasil Novo
Polo Passivo: Sigiloso
assunto: reunir maiores elementos em relação ao objeto investigado;
Brasil Novo/Pa, 26 de maio de 2022.
alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa
Promotor de Justiça Titular de Brasil Novo/Pa

Protocolo: 806636
EXTRATO DE RECOMENDAÇÃO Nº 02/2022-MP/PA-PJSLP. o Mi-
NiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará torna pública a presente reco-
mendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa 
lhe cabe promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 02/2022-MP/Pa-PJSlP (SiMP Nº 
000117-998/2022). oriGEM: Promotoria de Justiça de Santa luzia do 
Pará. oBJETiVo/fiNalidadE: rEcoMENdar ao ProPriETário do ES-
TaBElEciMENTo oUroPUB, Sr. JoElSoN da SilVa TEiXEira: 1. a sus-
pensão imediata da realização de festas na atual sede do estabelecimento 
até a sua adequação às normas ambientais e municipais vigentes, com a 
expedição da Licença Ambiental respectiva e o cumprimento à Notificação 
07/2022; 2. após integral adequação às normas ambientais e municipais 
vigentes, abster-se de emitir ruídos em níveis intoleráveis à saúde huma-
na, comprovando as medidas tomadas para a realização do isolamento 
acústico do estabelecimento e/ou funcionamento em outra localidade ade-
quada à atividade empreendida. ao PrEfEiTo MUNiciPal e ao SEcrETá-
rio MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE cacHoEira do Piriá/Pa: 1. o 
efetivo exercício do poder de polícia, caso seja necessário para a solução 
dos conflitos e impedimento da continuação da violação de normas am-
bientais e municipais pelo proprietário do ouropub, como a interdição da 
sede e apreensão de objetos, observado o devido processo administrativo, 
nos termos da legislação municipal; 2. a aquisição e/ou utilização de to-
dos equipamentos necessários ao exercício do poder de polícia voltado ao 
combate (em âmbito administrativo) da poluição sonora, em especial de 
decibilímetro; 3.o envio de toda a documentação referente ao procedimen-
to de concessão de licença ambiental ao estabelecimento em referência 
e à sua adequação às normas municipais vigentes; recomendar, ainda, o 
encaminhamento à Promotoria de Justiça de Santa luzia do Pará de todas 
as informações sobre as medidas tomadas, no que diz respeito ao disposto 
na presente recomendação, no prazo de 15 (quinze) dias, em respeito ao 
artigo 10 da resolução 164/2017 do cNMP. dESTiNaTárioS: Proprietário 
do estabelecimento oUro PUB, Sr. Joelson da Silva Teixeira, ao Prefeito 
Municipal e Secretário de Saúde do Município de cachoeira do Piriá/Pa.

Protocolo: 806665
Extrato da PORTARIA n° 031/2022-MP/PJIPIX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
Vi e § 3° da lei complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
PorTaria n° 031/2022-MP/PJiPi
investigado (s): E.E.E.M. irMÃ aGNES ViNcQUiEr
Objeto: “fomentar, fiscalizar e acompanhar a participação dos adolescen-
tes, estudantes do ensino médio de Ipixuna do Pará, na fiscalização de 
recursos por meio da participação no conselho escolar e nas comunidades, 
em cumprimento aos objetivos do Plano de atuação”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 806652
Extrato da PORTARIA n° 032/2022-MP/PJIPIX
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 54 
Vi e § 3° da lei complementar n° 057/06, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de ipixuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro 
centro, cEP: 68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
PorTaria n° 032/2022-MP/PJiPi
investigado (s): Serviço de acolhimento institucional-Sai-iPiX
objeto: “concretizar a experiência de convivência familiar e comunitária as 
crianças e adolescentes institucionalizadas, através do programa de apa-
drinhamento afetivo, conscientizando a sociedade em geral da realidade 
vivenciada por essas crianças e adolescentes, em cumprimento aos objeti-
vos do Plano de atuação”.
Paula caroline Nunes Machado – Promotora de Justiça

Protocolo: 806653
EXTRATO DE PORTARIA Nº 017/2022-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000064-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
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itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
PorTaria nº 017/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ 15º BPM- Batalhão Tran-
samazônica
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as pro-
vidências a serem tomadas com intuito compelir os Poderes Executivos 
Municipal e Estadual a instalarem posto da Polícia Militar no distrito de 
Brasília Legal e destinar efetivo policial para a localidade, a fim de que haja 
policiamento durante todos os dias da semana
Promotor de Justiça: Ítalo costa dias

Protocolo: 806674
EXTRATO DE PORTARIA Nº 018/2022-MP/PJ de Aveiro
aPromotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000063-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
PorTaria nº 018/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ fornecedores de bebidas 
alcóolicas para crianças e adolescentes no Município de aveiro
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as pro-
vidências a serem tomadas com intuito de fortalecer a atuação articulada 
entre o MPPA e órgãos competentes, na fiscalização, coibição e punição no 
fornecimento de bebidas alcoólicas a crianças e adolescente.
Promotor de Justiça: Ítalo costa dias

Protocolo: 806680
PORTARIA Nº 2836/2022-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no artigo 127, § 2º, da constituição federal, 
c/c o art. 2º da lei complementar Estadual nº 057/2006, de 06/07/2006;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo Único do artigo 3º da resolução 
nº 015/2012-cPJ, de 13/08/2012, publicada no d.o.E. de 16/08/2012;
CONSIDERANDO o crescimento da inflação no país desde o advento da Pan-
demia da coVid-19, com impacto mais acentuado nos preços dos alimentos.
CONSIDERANDO que o auxílio alimentação é benefício que tem por finali-
dade o custeio de despesas com alimentação dos seus destinatários;
coNSidEraNdo o custo e variação da cesta básica de alimentos, no per-
centual de 20,65% em Belém do Pará, aferido nos últimos 12 meses;
coNSidEraNdo que por ser de caráter indenizatório e não integrar o gru-
po de despesas de Pessoal e Encargos Sociais, esse dispêndio não afeta o 
equilíbrio da gestão fiscal do MPPA;
CONSIDERANDO a previsão e a disponibilidade orçamentário e financeira, 
no exercício de 2022, para a atualização do auxílio-alimentação de mem-
bros do Ministério Público do Estado do Pará.
r E S o l V E:
i – fiXar o valor mensal do auxílio-alimentação dos membros do Ministé-
rio Público do Estado do Pará para r$ 2.000,00 (dois mil reais).
ii – Essa PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a contar de 01/08/2021.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 2837/2022-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no artigo 127, § 2º, da constituição federal, 
c/c o art. 2º da lei complementar Estadual nº 057/2006, de 06/07/2006;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo Único do artigo 6º da resolução 
nº 42/2011-cPJ, de 1/12/2011, publicada no d.o.E. de 6/12/2011;
CONSIDERANDO o crescimento da inflação no país desde o advento da Pan-
demia da coVid-19, com impacto mais acentuado nos preços dos alimentos.
CONSIDERANDO que o auxílio alimentação é benefício que tem por finali-
dade o custeio de despesas com alimentação dos seus destinatários;
coNSidEraNdo o custo e variação da cesta básica de alimentos, no per-
centual de 20,65% em Belém do Pará, aferido nos últimos 12 meses;
coNSidEraNdo que por ser de caráter indenizatório e não integrar o gru-
po de despesas de Pessoal e Encargos Sociais, esse dispêndio não afeta o 
equilíbrio da gestão fiscal do MPPA;
CONSIDERANDO a previsão e a disponibilidade orçamentário e financeira, 
no exercício de 2022, para a atualização do auxílio-alimentação de mem-
bros do Ministério Público do Estado do Pará.
r E S o l V E:
i – fiXar o valor mensal do auxílio-alimentação dos servidores do Ministé-
rio Público do Estado do Pará para r$ 2.000,00 (dois mil reais).
ii – Essa PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a contar de 01/08/2021.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 31 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 806965
Extrato da PORTARIA n° 05/2020/MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-

trativo n° 05/2020/MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 05/2020/MP/PJ de afUá
Polo Passivo: câmara de Vereadores do município de afuá e Prefeito Mu-
nicipal de afuá
assunto: acompanhamento das recomendações administrativa n. 010 e 
011/2020-MPE/PJa (formação de comissão de transição)
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 806382
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, S/N, centro, ananindeua/Pará.
PorTaria N. 08/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000035-450/2022
oBJETo: averiguar matrícula e frequência escolar do adolescente d.H.d.
G.S., na E.M.E.f. Nova república, em ananindeua/Pa.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo
4ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de ananindeua

Protocolo: 806402
PORTARIA Nº 0349/2022-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
 alTErar o gozo da 2ª parcela da licença-Prêmio do servidor JEffErSoN 
lUiZ do NaSciMENTo riBEiro, estabelecida pela PorTaria nº 314/2020-
MP/SGJ-Ta, referente ao triênio 2017/2020, de 23/04 a 22/05/2020 para 
02 a 31/07/2020 (SiP 11951/2020).
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 806340
PORTARIA Nº 0348/2022-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME EXERCÍCIO PERÍODO ANTE-
RIOR NOVO PERÍODO

124180/2022 daNiEl da coSTa MoTa 2021/2022 01 a 30/06/2022 01 a 30/09/2022

10877/2020 ElaiNE caroliNE MarTiNS dE 
SallES GUiMaraES 2019/2020 21/07 a 19/08/2020 19/03 a 

17/04//2020

9879/2020 HUGo alESSoN PaSSoS da SilVa 2019/2020 03/11 a 02/12/2020 03/04 a 02/05/2020

3672/2020 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro 
coSTa 2019/2020 02 a 31/03/2020 27/07 a 25/08/2020

12193/2020 PaUlo roBErTo cUNHa dE liMa 2011/2012 04/05 a 02/06/2020 20/11 a 19/12/2020

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 806338
ATO Nº 141/2022 – 1ªPJTFPAISFRJE
APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP Nº 000558-110/2015
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo 
doS idoSoS do Pará, cNPJ nº 10.235.489/0001-34, referentes ao ano-
calendário 2010.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 26 de maio de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 806699
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ATO Nº 142/2022 – 1ªPJTFPAISFRJE
APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP Nº 000896-110/2015
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição 
federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo 
c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, 
por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada iNSTiTUTo doM 
BoSco, cNPJ nº 04.203.352/0001-03, referentes ao ano-calendário 2011.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 26 de maio de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 806714
ATO Nº 143/2022 – 1ªPJTFPAISFRJE
APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP Nº 002262-110/2014
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E aSSo-
ciaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais e prerroga-
tivas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constituição federal, arts. 
66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo segundo c/c art. 4º, todos do 
ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP, por este aTo, aProVa 
as contas da entidade denominada aSSociaÇÃo ParaENSE dE BaSQUETEBol 
MaSTEr, cNPJ nº 02.216.118/0001-87, referentes ao ano-calendário 2013.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 26 de maio de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 806722
ATO Nº 144/2022 – 1ªPJTFPAISFRJE
APROVAÇÃO DAS CONTAS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SIMP Nº 000576-110/2013
o 1ª ProMoTor dE JUSTiÇa dE TUTEla daS fUNdaÇÕES PriVadaS E 
aSSociaÇÕES dE iNTErESSE Social, no uso de suas atribuições legais 
e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da constitui-
ção federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágrafo se-
gundo c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 005/2020-MP/
PGJ/cGMP, por este aTo, aProVa as contas da entidade denominada aS-
SociaÇÃo doS dEficiENTES fÍSicoS do ESTado do Pará, cNPJ nº 
05.359.773/0001-82, referentes ao ano-calendário 2012.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
Belém, 26 de maio de 2022.
Sávio rui Brabo de araújo
1º Promotor de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 806725
EXTRATO DE PORTARIA Nº 02/2022-MP/1ªPJI
a 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art.3º. § 1º da resolução nº 
181/2017-cNMP, torna pública a instauração do Procedimento investiga-
tório criminal - SiMP nº 001687-922/2022-MP/1ª PJi, que se encontra à 
disposição na 1ª Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova de 
Santana, 384, bairro centro, cEP. 68180-030 - itaituba – Pará - fone: (93) 
3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 02/2022-MP/1ªPJi
interessados:
Polo ativo: 1ª Promotoria de Justiça de itaituba
Polo Passivo: alunos da Escola Estadual Tecnológica do Pará (EETEPa – itaituba)
assunto: ProcEdiMENTo iNVESTiGaTÓrio criMiNal – PorTaria Nº 
02/2022- MP/1ªPJ dE iTaiTUBa, para investigar as condutas delituosas 
tipificadas como injúria racial e racismo, praticadas provavelmente por 
alunos da Escola Estadual Tecnológica do Pará (EETEPa – itaituba), contra 
a professora cleyriane Miranda da Silva.
ÍTalo coSTa diaS – Promotor de Justiça

Protocolo: 806750
Extrato da Recomendação nº 005/2022 – Notícia de Fato Nº 
005360-031/2022
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 
2º, § 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação 
nº 005/2022, expedida nos autos da Notícia de fato SiMP Nº 005360-
031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de 
Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade cEP: 
68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 005/2022
recomendados: Banca instituto Vicente Nelson e a Prefeitura do Município 
de Santarém
assunto: recomenda que 1) realoquem as candidatas Sulanita Silva de 
almeida, Elda de freitas Vasconcelos, Natanna andreza Silva Guimarães, 
Maria Sheila Araújo Braga e Gabrielle Fernanda de Oliveira Rufino para a 

classificação da ampla concorrência, uma vez que as candidatas, expressa-
mente, optaram por não concorrer as vagas destinadas a pessoas autode-
claradas como negras ou pardas, como forma de cumprir, expressamente, 
o que prevê o item Vii.8 do edital do concurso Público nº001/2021, da 
Prefeitura de Santarém, reanalisando os critérios de desempate previstos 
no item XII.1 do edital para observar a classificação das candidatas no cer-
tame; 2) adotem o mesmo procedimento para quaisquer outros candidatos 
que foram alocados para concorrer às vagas de cotas, tendo declarado, 
expressamente, que não desejavam concorrer para as vagas destinadas a 
cotistas, uma vez que o não preenchimento do fenótipo, salvo comprovada 
má-fé, não pode importar em exclusão do concurso conforme item 12 do 
Edital de Convocação de Heteroidentificação para os candidatos negros e 
pardos do concurso nº 001/2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 806740
Extrato da PORTARIA nº 004/2022-MPPA/PJSFP
a Promotora de Justiça de São francisco do Pará, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi 
da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
do inquérito civil nº 004/2022-MPPa/PJSfP que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São francisco do Pará, situada na rua celso 
Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-000 – São francisco do Pará – fone/
fax: (91) 3774-1184.
PorTaria nº 004/2022-MP/Pa/PJSfP
investigado: MUNicÍPio dE SÃo fraNciSco do Pará.
assunto: Em atenção a resolução 116/2006 do conanda, cabe a adminis-
tração pública, nos diversos níveis do Poder Executivo, fornecer recursos 
humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao 
adequado e ininterrupto funcionamento do conselho dos direitos da crian-
ça e do adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária 
específica que não onere o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Marilucia Santos Sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 806766
PORTARIA Nº 0354/2022-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TEcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de junho de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 23 de 
maio de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de junho de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, 
datada de 21 de março de 2022, publicadas no site do Ministério Público 
do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos 
senhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do 
segundo grau.
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 04 e 05/06/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
ANEXO ÚNICO
ESCALA DE PLANTÃO DE SERVIDORES
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL e PROCURADORIA DE JUSTIÇA 
CRIMINAL
PERÍODO: 04 e 05/06/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês maio de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procurado-
rias de Justiça cíveis, datada de 23 de maio de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 04/06/2022 (sábado)
REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO-JURÍDICO
Michelly campelo dos reis (assessora da Procuradoria cível)
Mayara Tuane oliveira de araújo (assessora técnica especializada da Pro-
curadoria criminal)
dia 05/06/2022 (domingo)
REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO-JURÍDICO
Graça Walini Pereira Góes (assessora técnica especializada da Procuradoria cível)
Nicolau canthé Pandolfo (assessor da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 31 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 806807
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MUNICÍPIOS
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 2022/184 

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 
Objeto: contratação de serviço de agenciamento de passagens aéreas, com-
preendendo: reserva, emissão, remarcação, reembolso e cancelamento de 
bilhetes, em trechos diversos do âmbito nacional para deslocamento de auto-
ridades, servidores e colaboradores da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa. 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pma. contratada: alleretour 
Viagens E Turismo ltda - Me, cNPJ 08.436.055/0001-50. Valor: r$ 95.000,00 
(noventa e cinco mil reais), com desconto de 100% (cem por cento) sobre a 
taxa dU. Vigência: 31.05.2022 à 31.12.2022. Francineti Maria Rodrigues 
Carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 806810

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022- PE-PMA
O Município de Abaetetuba/PA, Pará, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que no dia 14/06//2022, às 08h, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará  licitação na modalidade 
Pregão, na forma  eletrônica, do tipo  Menor Preço por  item, no modo de 
disputa aberto, para  contratação de Empresa Para confecção de Uniformes 
Para atender às necessidades do Município de abaetetuba/Pa. a licitação será 
regida pela lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, decreto nº 10.024, de 20 
de setembro de 2019 e lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação 
através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.portal-
decompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de licitação-cPl 
junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 
1359, centro, cep: 68440-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo 
expediente.  Ordenador:  Francineti Maria Rodrigues Carvalho.

Protocolo: 806813

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Extrato de Contrato do Pregão 018/2022, circulado 
dia 30/05/2022 no d.o.U seção 3, nº 101, pág. 301, doE/Pa, nº 34.987, pág. 
138, Jornal Diário do Pará, Caderno Economia, pág. B10 e Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Pará, Pág. 4, Nº 3003. ONDE LÊ-SE: Vigência de 
27/05/2022 a 31/12/2023. LÊ-SE: Vigência de 27/05/2022 a 31/12/2022. 
Charles Cezar Tocantis de Souza - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 2021/029 

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2021 
Objeto: contratação de Empresa Especializada Para aquisição de oxigênio 
Medicinal, liquefeitos e comprimidos, armazenados em cilindros com con-
cessão Gratuita de cilindros recebidos em regime de comodato, com En-
trega Parcelada e imediata para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde de abaetetuba Pará. contratada: air liquide Brasil ltda, inscrita 
no cNPJ sob nº 00.331.788/0001-19. Valor Global: r$ 3.006.672,00 (três 
milhões, seis mil, setecentos e setenta e dois reais). Vigência: 12/01/2022 à 
31/12/2022. Charles Cezar Tocantins de Souza - Secretário de Saúde.

Protocolo: 806814

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNICÍPIO DE ACARÁ- PA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 026/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE liXEiraS, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE acará/
Pa. Vencedor: NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda cNPJ: 
07.041.480/0001-88 Valor r$ 1.081.050,00 (Um Milhao, oitenta Um Mil, 
cinquenta reais) e l PiNHEiro da SilVa cNPJ: 28.355.705/0001-40 Valor 
r$ 1.352.450,00 (Um Milhao, Trezentos e cinquenta e dois Mil, Quatrocentos 
e cinquenta reais). PEDRO PAULO GOUVEA DE MORAES.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a abertura da Tomada 
de Preço nº 2/2022-00010, para EXEcUÇÃo dE oBraS E SErViÇoS rElaTi-
VoS À oBra dE rEforMa E aMPliaÇÃo do PrÉdio Para fUNcioNaMENTo 
do cENTro dE aTENdiMENTo ESPEcialiZado a PESSoa coM dEficiÊN-
cia, localiZado Na TraVESSa ErNESTo GEiSEl S/N, No MUNicÍPio dE 
acará-Pa. a abertura será no dia 21/06/2022 às 09:00hs, no auditório da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEd, situada na Pa 252 s/n, bairro ale-
gria, acará, cEP: 68.690-000. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na Prefeitura Municipal das 08h00min às 12h00min e no e-mail: cpl.pma2021@
gmail.com, de segunda a sexta-feira e no mural de licitações do TcM.

PEDRO PAULO GOUVEA MORAES
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 806824

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 38/2022 
com o objeto: futura e eventual aquisição de insumos para utilização nos 
serviços de conservação de pavimentos viários - “tapa - buracos”, visando 
suprir as demandas da Secretaria Municipal de obras, Viação e infraestrutura 
do Município de altamira/Pa, em suas atividades de serviço de manutenção 
do sistema viário de altamira no que compreende pavimentação com reves-
timento asfáltico. SUSPENSo temporariamente para ajustes no Edital e sem 
data definida de abertura.

altamira, 30 de Maio de 2022
Claudomiro Gomes da Silva - Prefeito Municipal

Protocolo: 806827
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
RESULTADO DE JULGAMENTO 

CONCORRÊNCIA N° 3-006/2022 
A CPL da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de 
julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da 
seguinte obra: construção de contenção e urbanização da orla do município de 
Barcarena. Empresa habilitada e com proposta classificada com o respectivo 
valor: Maar Navegação e Terminais ltda, cnpj n° 20.792.591/0001-94, - r$ 
10.871.018,51. a comissão de licitação declarou a empresa retromencionada 
como vencedora da licitação, conforme resultado proferido e lavrado na ata 
da sessão pública de abertura da licitação, de 30 de maio de 2022, visto que, foi 
a única participante do certame e atendeu a todos os requisitos concernentes a 
habilitação e proposta estabelecidos no edital, nos termos do item 15, subitem 
15.3.1e item 16, subitem 16.14, do edital;e art. 43, incisos,i, iii, iV e V, da lei 
n°. 8.666/93. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 3-011/2022 

Objeto: execução da seguinte obra: retomada da obra de construção do novo 
Terminal rodoviário de Barcarena. abertura: 04/07/2022 as 09:00h. o edital 
encontra-se disponível no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da 
Silveira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 
68.445-000. o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no por-
tal da transparência (Governo Transparente - Prefeitura Municipal de Bar-
carena) no seguinte endereço/link: governotransparente.com.br/transpa-
rencia/4382489/consultarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa 
(sistema “Geo-obras”). demais informações no departamento de licitações, 
em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.
pmb@barcarena.pa.gov.br ou, ainda, pelo telefone: (91) 99393-6685. 
Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente Da Cpl.

Protocolo: 806841

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATO DE CONTRATO

Origem: processo administrativo n° 595/2021/ processo licitatório con-
corrência n° 3-008/2021. contrato n°.20220262. contratante: Secretaria 
Municipal de Educação. contratado: J M Miranda construção civil ltda, cnpj: 
19.726.329/0001-62. objeto: execução da seguinte obra: construção da Es-
cola Madre de deus, localizada na ilha das onças, Barcarena, Pa. fundamen-
to legal: lei n°. 8.666/93. Vigência: 07meses consecutivos. Valor total: r$ 
3.101.308,53. dotação orçamentária/fonte de recursos: 18; 1813 - fUNdEB; 
12 361 0033 1.115; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 15400000. data de 
assinatura: 23/05/2022.

Protocolo: 806845
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO 

Termo de Cessão nº 002/2022. Termo de Cessão a Título Gratuito. 
Objeto: Termo de cessão de Uso (termo de comodato nos termos dos arts. 
582 e 584 do cc), tem por objeto o estabelecimento da cessão de uso de 
parte de um imóvel, através do cEdENTE, localizado na Vila de Murinin, na av. 
Martinho Monteiro, s/nº, Centro, Distrito de Benfica, Município de Benevides-
Pa, que se destina à instalação e funcionamento de um Posto de atendimen-
to Bancário (PaB) do BaNPará. data da assinatura: 20/05/2022. Vigência: 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, mediante acordo entre as partes, nos limites da lei. autorizada: 
Banco do Estado do Pará S. a., BaNPará, cNPJ n.º 04.913.711/0001-08. au-
torizadora: Prefeitura Municipal de Benevides, cNPJ n.º 05.058.466/0001-61. 
Signatários: ruth Pimentel Méllo, Presidente do BaNPará, e Jorge Wilson c. 
S. antunes, diretor, pela autorizada; e luziane de lima Solon oliveira, Prefei-
ta Municipal de Benevides, pela autorizadora.

Protocolo: 806874

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Extrato de 2° Aditivo ao Contrato nº. 343/2021 - Origem TOMADA DE 
PREÇO Nº 006/2021-TP.
CONTRATANTE-o MUNiciPio dE BraSil NoVo/fUNdo MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo. coNTraTado: E. SilVa dE liMa EirEli - ME, cNPJ/Mf 26.704.936/0001-97, 
Valor do adiTiVo: r$ 41.230,98 (quarenta e um mil duzentos e trinta reais e 
noventa e oito centavos). oBJETo: SUPrESSÃo dE iTENS E QUaNTidadES do 
coNTraTo Nº 343/2021. data da assinatura do aditivo 05.04.2022.

WEDERSON NOIMINCHE
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 806875

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

ORDEM DE SERVIÇOS Nº 005/2022, Prefeitura Municipal de de Brasil 
Novo - rEfErENTE À Prestação de serviço de reformas e pequenos reparos, 
em ambientes públicos diversos em atendimento as necessidades da Prefeitu-
ra e demais fundos Municipais de Brasil Novo/Pa. rEfErÊNcia: Pregão Ele-
trônico SrP 001/2022. contrato de Prestação de serviços nº 125/2022. Valor 
Global da ordem de Serviço r$ 784.750,00 (Setecentos e oitenta e quatro 
mil, setecentos e cinquenta reais), a serem pagos conforme medição, à Em-
presa EMPrEiTEira cardoSo dE SoUZa lTda, cNPJ: 03.902.663/0001-90. 
data da assinatura 10 de maio de 2022. Prazo de Execução; 90 dias.

WEDER MAKES CARNEIRO-Prefeito Municipal
Protocolo: 806878
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-PMC 
HOMOLOGO a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
020/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura E Even-
tual aquisição de Material de limpeza E Higiene,e com base no relatório da 
comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do muni-
cípio adJUdico/HoMoloGo seu objeto a correa Serviços combinados Eireli, 
cnpj nº 11.876.591/0001-81, Valor r$ 292.579,64; E. c. G. VEiGa, cNPJ 
nº 09.107.656/0001-82, Valor r$ 838.409,87; E. l. W. Moia Eireli, cNPJ nº 
34.436.201/0001-58, Valor r$ 421.424,37; império atacadista de alimentos 
E Serviços ltda, cNPJ nº 11.896.929/0001-67, Valor r$ 126.882,06; J. dos S. 
Trindade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor r$ 629.391,61; lu Ser-
viços Enterprise Eireli, cNPJ nº 26.582.141/0001-53, Valor r$ 528.237,00; 
r. de castro Valente, cNPJ nº 20.329.307/0001-48, Valor r$ 291.528,08; 
W. de Melo Barra comércio Varejista, cNPJ nº 28.506.180/0001-05, Valor 
r$ 718.699,94; W. do S. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53, Valor r$ 
386.800,32; W. M. amaral Eireli, cNPJ nº 33.995.455/0001-43, Valor r$ 
331.584,78;para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, in-
ciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da 
Homologação: 31/05/2022. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito 
Municipal de Cametá.

RESULTADO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022- CPL/PMC 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o re-
sultado da Habilitação das empresas que participaram da sessão pública do 
dia 25 de maio de 2022 que tem como objeto construção e recuperação de 30 
Km Calçamento, 30 km de meio fio e 10 km de pavimentação em bloco sex-
tavado em vias do município de cametá. após análise estão HaBiliTadaS as 
empresas: construtora Tritton Eireli cNPJ: 24.492.002/0001-03, Santa rosa 
construtora ltda cNPJ: 17.942.130/0001-46, Mais Brasil construtora Eireli 
cNPJ: 26.916.786/0001-85 E P & c Engenharia ltda cNPJ: 17.143.065/0001-
99. Neste ato fica aberto o prazo pra interposição de recursos e possíveis 
contra razões sendo estes prazos os que seguem: Prazo para interposição de 
recursos até 08 de junho de 2022 às 17:00hs e prazo para contrarrazões até 
15 de junho de 2022 às 17:00hs, fisicamente no protocolo da Comissão Per-
manente de licitação da Prefeitura Municipal de cametá. Adenilton Batista 
Veiga - Presidente da Comissão Permanente de Licitações/PMC.

RETIFICAÇÃO 
Na publicação do Extrato de Registro de Preços: Pregão Eletrônico SRP 
Nº 015/2022-PMC; publicado no dia 27/05/2022, no d.o.U, nº 100, Seção 
3, página nº 345, no doE/Pa nº 34.985, página nº 131 e no diário do Pará, 
cadernos Economia, página B10: ONDE SE LÊ:“arP Nº 4.015/2022/SEMEd - 
K. M. Batista cardoso construtora comercio E Serviços Eireli”; LEIA-SE:“arP 
Nº 4.015/2022/SEMEd - K M Batista cardoso Eireli”. demais informações per-
manecem inalteradas.
Na publicação do Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico SRP 
nº 017/2022-PMC; publicado no dia 31/05/2022, no d.o.U, Nº 102, Se-
ção 3,página nº 309, no doE/Pa nº 34.988, página nº 120 e no diário do 
Pará, cadernos Economia, página B13: ONDE SE LÊ:“a S Miranda comer-
cio de alimentos E Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 14.800.196/0001-
03, Valor Global r$ 6.534.439,95; J do S TriNdadE EirEli, cNPJ nº 
08.683.999/0001-22, Valor Global r$ 2.914.284,00; K M Batista cardoso 
construtora comercio E Serviços Eireli - Epp, cNPJ nº 20.200.321/0001-47, 
Valor Global r$ 2.373.664,31; l do o BriTo lTda, cNPJ nº 44.217.408/0001-
95, Valor Global r$ 2.570.323,58; Norte Enterprise E Empreendimen-
tos ltda, cNPJ: 44.352.691/0001-68, Valor Global r$ 4.055.001,28; NPE 
comercio E Serviços Eireli, cNPJ: 41.101.724/0001-09, Valor Global r$ 
2.064.097,84; o Moraes de Souza, cNPJ: 04.364.486/0001-06, Valor Global 
r$ 2.165.101,80; r loPES Barra, cNPJ: 63.885.768/0001-00, Valor Global 
r$ 7.232.202,35; Y M Gorayeb Santos, cNPJ: 29.520.539/0001-53, Valor 
Global r$ 1.861.966,65 ”;  LEIA-SE:“a. S. Miranda comércio de alimentos 
E Serviços de Transporte Eireli, cNPJ nº 14.800.196/0001-03, Valor Global 
r$ 3.481.915,23;aÇaÍ atacarejo comércio Varejista de Mercadorias Eireli, 
cNPJ nº 39.524.120/0001-23,Valor Global r$ 6.534.439,95; J. dos S. Trin-
dade Eireli, cNPJ nº 08.683.999/0001-22, Valor Global r$ 2.914.284,00; 
K. M. Batista cardoso Eireli, cNPJ nº 20.200.321/0001-47, Valor Global r$ 
2.373.664,31; l. do o. Brito ltda, cNPJ nº 44.217.408/0001-95, Valor Glo-
bal r$ 2.570.323,58; Norte Enterprise E Empreendimentos ltda, cNPJ nº 
44.352.691/0001-68, Valor Global r$ 4.055.001,28; NPE comércio E Serviços 
Eireli, cNPJ nº 41.101.724/0001-09, Valor Global r$ 2.064.097,84; o. Mora-
es de Souza, cNPJ nº 04.364.486/0001-06, Valor Global r$ 2.165.101,80; r. 
loPES Barra, cNPJ nº 63.885.768/0001-00, Valor Global r$ 7.232.202,35; 
Y. M. GoraYEB SaNToS, cNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor Global r$ 
1.861.966,65  ”. demais informações permanecem inalteradas.
Na publicação do Extrato de Registro de Preços  do Pregão Eletrônico 
SRP Nº 017/2022-PMC; publicado no dia 31/05/2022, no d.o.U, Nº 102, 
Seção 3,página nº 309, no doE/Pa nº 34.988, página nº 120 e no diário do 
Pará, cadernos Economia, página B13: oNdE SE lÊ:“arP Nº 4.017/2022-
PMc - K. M. Batista cardoso construtora comercio E Serviços Eireli”; lEia-
SE:“arP Nº 4.017/2022-PMc - K. M. BaTiSTa cardoSo EirEli”. demais 
informações permanecem inalteradas.

EXTRATOS DE CONTRATOS 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022-PMC 

Objeto: registro de Preço Para futura E eventual contratação de Empresa 
Para aquisição de Materiais elétricos Para Uso Na Manutenção da ilumina-
ção Pública do Município de cametá/Pa. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93. coNTraTo Nº2.018/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal 
de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: J.l.r. araújo comér-
cio E Serviços, cNPJ nº 83.913.665/0001-13, Valor Total r$ 47.621,25. Vi-
gência: 25/05/2022 a 25/05/2023. Ordenador: Victor Correa Cassiano.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 049/2021-PMC 
Objeto: registro de Preços Para futura E eventual aquisição de combustí-
veis (Gasolina, diesel S10 E diesel comum) Por Maior descontos Sobre o Pre-
ço Médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema de levantamento de Preços 
da agência nacional do Petróleo, Gás Natural E Biocombustíveis - aNP, visan-
do atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, Secretarias e 
autarquias. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº09.PE.049/2021-PMC 
Contratante: Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-
50. contratada: H BcoMÉrcio E Transporte de combustíveis ltda, 
cNPJ nº 37.202.666/0001-32, Valor Total r$ 1.030.500,00. Vigência: 
26/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Victor correa cassiano. coNTra-
To Nº 10.PE.049/2021-PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá/Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, 
cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Ma-
gist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratada: H B co-
mércio E Transporte de combustíveis ltda, cNPJ nº 37.202.666/0001-32, 
Valor Total r$ 412.200,00. Vigência: 15/05/2022 a 15/05/2023. ordenador: 
ENio dE carValHo. coNTraTo Nº 11.PE.049/2021-PMc/SMS. contratan-
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te: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 
11.311.333/0001-58. contratada: H B comércio E Transporte de combustí-
veis ltda, cNPJ nº 37.202.666/0001-32, Valor Total r$618.300,00. Vigência: 
26/05/2022 a 26/05/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. coNTraTo 
Nº 12.PE.049/2021-PMc/SEMaS. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de assistência Social. cNPJ nº 18.782.228/0001-
46. contratada: H B comércio E Transporte de combustíveis ltda, cNPJ nº 
37.202.666/0001-32, Valor Total r$ 247.320,00. Vigência: 26/05/2022 a 
26/05/2023. Ordenador: Elane Pinto Cassiano.

CARTA CONVITE Nº 05/2022-SEMED 
Objeto: construção da Emef Piçarreira, No distrito de carapajó, Para aten-
der as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Nesta cida-
de de cametá.fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 
cc01.05/2022 - SEMEd. Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal 
de Educação. cNPJ Nº 18.782.198/0001-78. contratado: Marmorial Serviços 
de construções Eireli - Epp, cNPJ nº: 10.539.428/0001-60.Valor Total r$ 
325.257,71.Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023. Ordenador: Enio De Car-
valho, Secretário de Educação.

Protocolo: 806879

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-PMC-SRP 
Objeto: registro de Preços Para Eventual e futura aquisição de impresso-
ra Com Tecnologia Foto Termográfico (Laser Seco) Para Impressão de Exa-
mes d Radiografia e Mamografia, Bem Como Seus Insumos (Filmes), visando 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de capanema/
Pa. Sessão Pública: 13/06/2022 às 09h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capane-
ma2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal 
- Pregoeira.

Protocolo: 806882

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 048/2022/FMS
Objeto: contratação de empresa para aquisição de material técnico para 
diagnóstico por imagem, destinados a  rede hospitalar, Unidade de Pronto 
atendimento e centro Municipal e diagnóstico, visando atender a rede de saú-
de pública do Município de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrôni-
co terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no 
dia 13/06/2022, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: https://
castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.
gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. Cleonice da Costa Trindade - Pregoeira/FMS.

Protocolo: 806883

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA. Processo licitatório nº 030/2022, 
Tomada de Preço nº 003/2022. contrato nº. 209/2022 - Terra Vermelha cons-
trutora e incorporadora Eireli, cNPJ: 31.262.722/0001-48. objeto: construção 
do Terminal rodoviária localizado na rua 01, Quadra 74, lotes 01, 28, 29 e 
30, Bairro centro, cumaru do Norte/Pa. Valor total r$ 885.550,54. Vigência: 
26/05/2022 a 31/12/2022. CELIO MARCOS CORDEIRO. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO DE RECISÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo Licitatório nº 043/2021, Pregão Eletrônico nº 058/2021. contra-
tada: chaves e chaves apoio administrativo lTda, cNPJ: 43.607.085/0001-83. 
objeto: fica rESciNdido contrato nº 024/2022 a partir do dia 27/05/2022, 
conforme a cláusula Nona, referente à registro de preços para aquisição eventu-
al e futura de kit de gêneros alimentícios (cestas básicas) destinados a atender as 
famílias em situação de vulnerabilidade social e emergencial, através do benefício 
eventual do município de cumaru do Norte - Pa.

Protocolo: 806885

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
AVISO DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA, através da se-
cretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição 
do araguaia-Pa, por intermédio da comissão permanente de licitação, torna 
público que fará realizar no dia 13 do mês de Junho de 2022 às 08:30 horas 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada à TV. 
Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, licitação na 
modalidade Pregão na forma Presencial , tipo MENor PrEÇo, visando aQUi-
SiÇÃo dE 01 (UM) caMiNHÃo E 01 (UMa) PErfUraTriZ (coNJUNTo PEr-
fUraTriZ PNEUMáTica Para PErfUraÇÃo dE PoÇoS coM ProfUNdidadE 
dE aTÉ 200 METroS) coNforME coNVÊNio Nº 32/2022 - SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca/SEdaP, con-
forme especificações mínimas contidas neste termo e demais anexos. O edital 
deverá ser retirado junto à comissão Permanente de licitação das 08:00 as 
14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoara-
guaia.pa.gov.br. conceição do araguaia-Pa, 31 de Maio de 2022. Heloisa 
Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL

Protocolo: 806887

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJAS
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Mu-
nicipal de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de jul-
gamento menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agos-
to de 2018 aplicando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, e demais legislação pregão eletrônico nº 9/2022-029 PMEc.  
Objeto: sistema de registro de preço para aquisição de óleos lubrificantes 
diversos e afins para atender as necessidades da frota de veículos próprios 
da prefeitura e de diversas secretarias do município de Eldorado do carajás/
Pa. abertura 13/06/2022 08 hs00min. o mesmo encontra disponível nos site 
do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado dos 
carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , 
será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.
O município  de Eldorado dos Carajás, por intermédio do fundo Municipal 
de Saúde torna pública a licitação a licitação coM criTÉrio dE JUlGaMENTo 
MENor PrEÇo Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo 
dE 2002, do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, do dE-
crETo Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE 
oUTUBro dE 2015, decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, dEcrETo 
Nº 9.488, dE 30 dE aGoSTo dE 2018 aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, 
a lEi Nº 8.666, dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEci-
daS NESTE EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, E dEMaiS 
lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-030 PMEc.  objeto: Sistema 
de registro de preço para contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de confecção de uniformes e roupas hospitalares entre outros 
para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município 
de  Eldorado do carajás-Pa. abertura 13/06/2022 11 hs00min. o mesmo en-
contra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência e Prefeitura 
municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/
portal-da-transparencia , será realizado através do portal www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.
O Município de Eldorado dos Carajás, por intermédio da Prefeitura Municipal 
de Eldorado dos carajás, torna pública a licitação com critério de julgamento 
menor preço por item, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 aplican-
do-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e demais 
legislação pregão eletrônico nº 9/2022-031 PMEc.  objeto: contratação de 
empresa para prestação de serviços de borracharia e socorro para conserto de 
pneus para atender de diversas secretarias do município de Eldorado do cara-
jás/Pa. abertura 14/06/2022 08 hs00min. o mesmo encontra disponível nos 
site do TcM-Pa  E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado 
dos carajás https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparen-
cia , será realizado através do portal www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Tiago Pereira Costa Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 806889
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
AVISO DE ANULAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Irituia informa aos interessados o aNUlaÇÃo 
do Pregão Eletrônico para registro de preços n.º 009/2022, cujo objeto é re-
gistro de Preços para futura e Eventual aquisição de Urnas fúnebres, trans-
lado e paramentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de assistência Social do Município de irituia/Pa esse aNUlaMENTo acontece 
tendo em vista erros insanáveis no instrumento convocatório. Ordenador 
de Despesa: Jeane Bastos da Silva - Secretaria de Assistência Social 
Município de Irituia /PA.

Protocolo: 806897
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022-PP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022

Objeto: aquisição de materiais de jazidas (pedra, brita e areia) para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura do Município 
de itaituba/Pa. Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 13/06/2022, 
as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.
pa.gov.br; informações/solicitações de editais: dicoM; e-mail:licita2017.itb@
gmail.com, localizada na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio 
Municipal de itaituba-Pa. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 806901
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Itupiranga-Pá, por intermédio da pregoeira e 
equipe de apoio, designados pela portaria nº 259/2022, Vem rEPUBlicar a 
licitação nos termos da lei federal 10.520/2002-lei, decreto nº 10.024, e lei 
federal 8.666/93. Tipo: Menor Preço Por item. Modalidade: Pregão. forma: 
Eletrônica Nº PE 10/2022 PMi. objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESaESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, dESiNSTalaÇÃo, MaNUTEN-
ÇÃo PrEVENTiVa, rEPoSiÇÃo E aQUiSiÇÃo dE PEÇaS (frEEZEr, GEladEi-
ra, BEBEdoUro E cENTral dE ar) ViSaNdo aTENdEr a aTUal dEMaNda 
da adMiNiSTraÇÃo MUNiciPal. abertura: 15/06/2022 às 08h30. o edital 
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.
com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e tam-
bém através da equipe de pregão, na sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, 
no horário de expediente.

itupiranga, 31 de Maio de 2022
Alice Damaceno-Pregoeira

Protocolo: 806904
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira torna público a retificação do aviso de realização do PrEGÃo 
ElETrÔNico SrP Nº 063/2022-cPl/PMM, ProcESSo Nº 11.476/2022-PMM, 
publicado no Diário Oficial do Estado - IOEPA N° 34.988, Página 122, Proto-
colo: 806191 e no Jornal da amazônia GEraiS 8 - circulados em 31/05/2022. 
Onde se lê: data do certame: 13/06/2022, Leia-se: data do certame: 
14/06/2022. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações publi-
cadas anteriormente. Marabá (Pa), 31/05/2022.

ANTONIA BARROSO MOTA GOMES
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 806917

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO AO CONTRATO Nº 293/2022/SEMAD 

Processo Administrativo nº 2.242/2022-PMM, autuado na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 023/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e 
equipamentos de informática, além mobília para atender as necessidades da 
Procuradoria Geral do Município; Empresa aUGUSTU’S iNforMáTica EirE-
li, inscrita no cNPJ sob Nº 10.433.143/0001-40; Valor r$ 4.375,00 (qua-
tro mil, trezentos e setenta e cinco reais), assinatura 30/05/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de Administração.

EXTRATO AO CONTRATO Nº 290/2022/SEMAD 
Processo Administrativo nº 2.242/2022-PMM, autuado na modalidade Pre-
gão Eletrônico Nº 023/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de materiais e equipa-
mentos de informática, além mobília para atender as necessidades da Procura-
doria Geral do Município; Empresa Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia 
EirEli - EPP, inscrita no cNPJ sob Nº 07.679.989/0001-50; Valor r$ 3.919,00 
(três mil, novecentos e dezenove reais), assinatura 30/05/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de Administração.

Protocolo: 806919

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 232-2022/CPL, 
Beneficiário -  ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 
03.351.148/0001-69, vencedora dos itens: 09, 10 perfazendo o valor total 
de r$ 700,00 (Setecentos reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 233-2022/
CPL, Beneficiário -  SCORPION INFORMATICA EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 
04.567.265/0001-27, vencedora do item: 32 perfazendo o valor total de r$ 
16.713,50 (dezesseis  mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos), aTa 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 234-2022/CPL, Beneficiário -  CRS - COMERCIO 
E SErVicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 06.029.507/0001-54, vencedora 
dos itens: 03, 05, 11, 19, 28,  perfazendo o valor total de r$ 25.805,70 
(Vinte e cinco mil oitocentos e cinco reais e setenta centavos), aTa dE rE-
GISTRO DE PREÇO Nº 235-2022/CPL, Beneficiário -  ELETRON COMERCIO E 
SErVicoS EM iNforMaTica lTda inscrita no cNPJ sob nº 07.164.433/0001-
21, vencedora dos itens: 02, 13, 14, 15, 25 perfazendo o valor total de r$ 
16.786,10 (dezesseis mil setecentos e oitenta e seis reais e dez centavos), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 236-2022/CPL, Beneficiário -  PONTO INFO 
coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
08.255.726/0001-87, vencedora dos itens: 26, 33 perfazendo o valor total de 
r$ 8.252,00 (oito mil duzentos e cinquenta e dois reais), aTa dE rEGiSTro 
DE PREÇO Nº 237-2022/CPL, Beneficiário -  AUGUSTU S INFORMATICA EIRE-
li inscrita no cNPJ sob nº 10.433.143/0001-40, vencedora dos itens: 01, 04, 
07, 08, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 perfazendo o valor total 
de r$ 46.227,00 (Quarenta e seis mil duzentos e vinte e sete reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 238-2022/CPL, Beneficiário -  ILMA CHAVES PEREI-
ra 74191209604 inscrita no cNPJ sob nº 19.026.964/0001-37, vencedora 
do item: 12 perfazendo o valor total de r$ 11.977,70 (onze mil novecentos 
e setenta e sete reais e setenta centavos). Vigência da ata: 12 meses a par-
tir da assinatura. oriunda do PrEGÃo SrP ElETrÔNico nº 012-2022-cPl/
PMM. Processo licitatório nº 27.518/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE 
iNforMáTica, dESTiNadoS a SEcrETaria MUNiciPal dE SáUdE E UNida-
dES ViNcUladaS. Marabá 31/05/2022 - Luciano Lopes Dias - Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS - Portaria nº 307/2017-GP.

Protocolo: 806911
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO SRP ELETRÔNICO nº 035-2022-CPL/PMM 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5.416/2022-PMM 

Objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇo ESPEcialiZado Na iNSTalaÇÃo, dESiNSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa coM EVENTUal SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS dE 
cENTraiS dE ar E ar-coNdicioNado Para SUPrir aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E daS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 
927495. onde sagrou  vencedora a empresa: fENiX coMErcio E MaNUTEN-
cao dE EQUiPaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 15.375.259/0001-94, 
vencedora do Grupo: 01 perfazendo o valor total de r$ 690.568,60 (Seiscen-
tos e noventa mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), 
pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 30/05/2022 - Luciano Lopes Dias 
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Portaria nº 307/2017-GP.

Protocolo: 806913

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022-CPL/PMM 
PROCESSO Nº 10.379/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 14/06/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: aQUiSiÇÃo dE rETroEScaVadEira Para a 
SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. UaSG: 925213. Íntegra do Edital 
no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM 
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- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 31/05/2022.

RODRIGO SOUSA BARROS
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 806909

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licita-
ção/SEVoP, avisa que o coNViTE Nº 005/2022-cEl/SEVoP/PMM, ProcESSo N° 
11.744/2022-PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
a EXEcUÇÃo da oBra dE drENaGEM Na aVENida VP 08 - folHa 32 - NÚclEo 
NoVa MaraBá (MaraBá - Pa), que estava com sessão agendada para o dia 
28/06/2022 - 09h00, fica SUSPENSO por tempo indeterminado em virtude da 
necessidade de retificação da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS do Edi-
tal. Ass.: Franklin Carneiro da Silva - Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

Protocolo: 806906

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE ADMINISTRATIVO Nº 297/2020 - FMS/PMM 

Processo Administrativo n° 3.357/2020-CPL/PMM, Pregão Presen-
cial N° 021/2020-CPL/PMM, objeto do contrato original: a contratação 
de serviços continuados de outsourcing, impressão, com o fornecimento e 
instalação (por meio de comodato) de equipamentos de impressora multifun-
cional (com função scanner), com tecnologia laser monocrático (preto e bran-
co) e policromático (colorida) juntamente com estabilizadores de voltagem, 
bem como solução de softwares de gerenciamento (por impressora), com 
provimento de todos os suprimentos originais incluindo tonner, assim como, 
técnicos em manutenção onsite, manutenção preventiva e corretiva continu-
ada dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos 
originais para atendimento das demandas do fundo Municipal de Saúde de 
Marabá. EMPrESa: ErlaN M. dE SoUZa coM E S - ME, pessoa jurídica de 
direito privado interno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob n° 16.722.194/0001-79. objeto do aditivo: prorrogar o prazo do 
contrato administrativo n° 297/2020-fMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, 
ficando vigente a partir do dia 29/05/2022 até 29/05/2023. DATA DA ASSI-
NaTUra: 27 dE Maio dE 2022. Luciano Lopes Dias Secretário Municipal 
de Saúde de Marabá - Marabá/PA.

Protocolo: 806921

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

AVISO EXTRATO DO CONTRATO N° 20220343
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 CR 

Objeto: ampliação e reforma do Hospital Municipal de Medicilândia conforme 
plano de trabalho constantes nos autos, e parte integrante do presente ins-
trumento, através do convenio nº 01/2022 - processo nº 2021/636846 - ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa e a Prefeitura 
Municipal de Medicilândia. coNTraTo N° 20220343. contratante:  fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE. contratado: J a foNTENElE JUNior ENGENHaria 
EirEli, no valor total de r$ 4.217.487,55 (quatro milhões, duzentos e dezes-
sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 
Vigência: 13 de abril de 2022 a 13 de abril de 2023.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 CR Aviso de Homologação e Adjudicação. 
Modalidade: CONCORRÊNCIA nº 001/2022 CR. objeto: contratação de 
empresa para ampliação e reforma do Hospital Municipal de Medicilândia con-
forme plano de trabalho constantes nos autos, e parte integrante do presente 
instrumento, através do convenio nº 01/2022 - processo nº 2021/636846 
- celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa e a Pre-
feitura Municipal de Medicilândia. Vencedor(es): J a foNTENElE JUNior EN-
GENHaria EirEli, com o valor total de r$ 4.217.487,55(Quatro Milhões, 
duzentos e dezessete Mil, Quatrocentos e oitenta e Sete reais e cinquenta e 
cinco centavos). conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo 
a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - DEYWIS JULIANO DANIEL. 11 
de Abril de 2022.

OZIMAR MARTINS PALHETA
Presidente da cPl

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

Tipo menor preço global, com abertura no dia 20 de junho de 2022 às 09hs 
contratação de empresa para recuperação de 29,43 km da Estrada Vicinal no 
Pa surubim - Km 90 norte, através do convenio nº 920001/2021, celebrado 
entre a União, por intermédio da instituto Nacional de colonização e reforma 
agraria - iNcra e a Prefeitura Municipal de Medicilândia-Pa, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos disponível em: Portal da 
Transparência da Prefeitura de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.pa.
gov.br); no Geo obras (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao) informações 
e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com

OZIMAR MARTINS PALHETA
Presidente da cPl

Protocolo: 806926

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA-PA
AVISO PREGÃO PRESENCIAL

Pregão presencial nº 9/2022-011
contratação de empresa aquisição combustível (gasolina comum, óleo die-
sel e óleo diesel BS10),para abastecimento das frotas e em atendimento as 
unidades administrativas deste Município. data e abertura dos envelopes: 
14/06/2022 horário: 09:00hs

AVISO PREGÃO PRESENCIAL
Pregão presencial nº 9/2022-012

contratação de empresa aquisição de conjuntos escolares para atender as 
necessidades das escolas deste município. data e abertura dos envelopes: 
14/06/2022 horário: 14:00hs informações e Editais: Prefeitura Municipal de 
Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.pi-
carra.pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com

fone: 94 3422-1341
EDER RABELO-Pregoeiro

Protocolo: 806929

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Extrato do 1° Termo Aditivo Ref. ao Contrato 
20220060, circulado no d.o.U dia 30/05/2022 dia pág 313 e no doE/Pa 
em 30/05/2022 pag 143, resolve rETificar no seguinte aspecto: 
ONDE SE LÊ: o valor contratual que é de r$ 714.835,00 (setecentos e 
quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais), considerando valor do con-
trato, sofrerá alteração em seu valor global, com acréscimo no valor de r$ 
64.382,46 (sessenta e quatro mil trezentos e oitenta  e dois reais e quarenta 
e seis centavos )resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando 
assim, o valor contratual total passará ser de r$ 779.217,46 (setecentos e 
setenta e novo mil duzentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) 
data da assinatura: 12 de Maio  2022. LEIA-SE: o valor contratual que é 
de r$ 714.835,00 (setecentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco re-
ais), considerando valor do contrato, sofrerá alteração em seu valor global, 
com acréscimo no valor de r$ 54.217,26 (cinquenta e quatro mil duzentos 
e dezessete reais e vinte e seis centavos) resultante do reequilíbrio econô-
mico financeiro. Passando assim, o valor contratual total passará ser de R$ 
769.052,26 (setecentos e sessenta e nove mil cinqüentas e dois e dois reais 
vinte e seis centavos). Ana Patricia Galucio de Sousa - Sec. de Educação
Na publicação do Extrato do 1° Termo Aditivo Ref. ao Contrato 
20220061, circulado no d.o.U dia 30/05/2022 dia pág 313 e no doE/Pa 
em 30/05/2022 PaG 143, resolve rETificar no seguinte aspecto: 
ONDE SE LÊ: o valor contratual que é de r$ 630.987,50 (seiscentos e trinta 
mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) , considerando 
valor do contrato, sofrerá alteração em seu valor global, com acréscimo no va-
lor de r$ 47.831,68 (quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais sessen-
ta e oito centavos )resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando 
assim, o valor contratual total passará ser de r$ 678.818,50 (seiscentos e 
setenta e oito mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). data da 
assinatura: 12/05/2022. LEIA-SE: o valor contratual que é de r$ 630.987,50 
(seiscentos e trinta mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centa-
vos) considerando valor do contrato, sofrerá alteração em seu valor global, 
com acréscimo no valor de r$ 40.816,08 (quarenta mil oitocentos e dezesseis 
reais e oito centavos) resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passan-
do assim, o valor contratual total passará ser de r$ 671.803,58 (seiscentos e 
setenta e um mil oitocentos e três reais e cinquenta e oito centavos). 
Ana Patricia Galucio de Sousa - Sec. de Educação.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220081. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Placas, cnpj 01.611.858/0001-55contratado: Martins E San-
tos comercio de combustivel Eireli - Me cpnj 14.469.809/0001-71. objeto do 
contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustível automoti-
vo Para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Placas. alteração: ree-
quilíbrio Econômico financeiro ao contrato nº 20220081termos do art.65 da 
lei federal nº 8.666/93, tendo em vista a majoração dos preços dos objetos 
contratado, sendo o valor contratual que é de r$ 2.086.623,00 (dois milhões, 
oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais) considerando valor do con-
trato e 1° Termo aditivo, sofrerá alteração em seu valor global, com acrés-
cimo no valor de r$ 327.481,55 (Trezentos e vinte e sete mil quatrocentos 
e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) resultante do reequilíbrio 
econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual total passará ser de 
r$ r$ 2.414.104,55 (dois Milhões quatrocentos e quatorze mil cento e quatro 
reais e cinquenta e cinco centavos) data da assinatura: 13 de Maio de  2022. 
Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.
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ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220082. contratante: fundo 
Municipal de Saúde cpnj 12.566.342/0001-52, contratado: Martins E Santos 
comercio de combustivel Eireli - Me cnpj 14.469.809/0001-71. objeto do 
contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel automo-
tivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Saude de Placas. altera-
ção: reequilíbrio Econômico financeiro ao contrato nº 20220082 termos do 
art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo em vista a majoração dos preços 
dos objetos contratado, o valor contratual que é de r$ 221.581,71 (duzentos 
e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) 
considerando valor do contrato e 1° Termo aditivo, sofrerá alteração em seu 
valor global, com acréscimo no valor de r$ 22.425,18 (Vinte e dois mil qua-
trocentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) resultante do reequilíbrio 
econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual total passará ser 
de r$ 244.006,89 (duzentos e quarenta e quatro mil e seis reais oitenta e 
nove centavos). data da assinatura: 13 de Maio  2022. Gilberto Bianor Dos 
Santos Paiva - Sec. De Saude.
ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220083. contratante: fundo 
Municipal de assistencia Social cnpj 14.654.055/0001-20, contratado: Mar-
tins E Santos comercio de combustivel Eireli-Me cnpj 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combus-
tivel automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de assistencia 
Social de Placas. alteração: reequilíbrio Econômico financeiro ao contrato 
nº 20220083termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo em vista 
a majoração dos preços dos objetos contratado, o valor contratual que é 
de r$ 140.334,54 (cento e quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais 
e cinquenta e quatro centavos) considerando valor do contrato e 1° Termo 
aditivo, sofrerá alteração em seu valor global, com acréscimo no valor de r$ 
19.546,42 (dezenove quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos) resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando assim, o 
valor contratual total passará ser de r$ 159,880,96 (cento e cinquenta e nove 
mil oitocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos). data da assinatura: 
13/05/2022. Ilzana Dos Santos Landim - Sec. de Assistencia Social.
ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220084. contratante: fun-
do Municipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratado: Martins 
E Santos comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel 
automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Educação de Pla-
cas. alteração: reequilíbrio Econômico financeiro ao contrato nº 20220084 
termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo em vista a majoração 
dos preços dos objetos contratado o valor contratual que é de r$ 324.586,50 
(trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta 
centavos) considerando valor do contrato e 1° Termo aditivo, sofrerá altera-
ção em seu valor global, com acréscimo no valor de r$ 45.608,25 (quarenta e 
cinco mil seiscentos e oito reais e vinte e cinco centavos) resultante do reequi-
líbrio econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual total passará 
ser de r$ 370.194,75 (trezentos e setenta mil cento e noventa e quatro reais 
e setenta e cinco centavos). data da assinatura: 13 de Maio  2022.
ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220085. contratante: fundo de 
Manut. e desenv. do Ensino da Educ. Básica cnpj 28.558.407/0001-58,con-
tratado: Martins e Santos comercio de combustivel Eireli - Me cnpj 
14.469.809/0001-71. objeto do contrato: contratação de Empresa Para 
aquisição de combustivel automotivo Para o funcionamento do fundo de 
Manut. e desenv. do Ensino da Educ. Básica de Placas. alteração: reequilí-
brio Econômico financeiro ao contrato nº 20220085termos do art.65 da lei 
federal nº 8.666/93, tendo em vista a majoração dos preços dos objetos con-
tratado o valor contratual que é de r$ 1.298.346,00 (um milhão, duzentos e 
noventa e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais) considerando valor do 
contrato e 1° Termo aditivo, sofrerá alteração em seu valor global, com acrés-
cimo no valor de r$ 213.870,00 (duzentos e treze mil oitocentos e setenta 
reais) resultante do reequilíbrio econômico financeiro. Passando assim, o va-
lor contratual total passará ser de r$ 1.512.216,00(um milhão quinhentos e 
doze mil duzentos e dezesseis reais). data da assinatura: 13 de Maio de 2022. 
Ana Patricia Galucio De Sousa - Sec. De Educação.
ESPÉCIE: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220086. contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente cnpj 10.838.610/0001-12,contratado: Martins 
E Santos comercio de combustivel Eireli - Me cnpj 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combus-
tivel automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Meio am-
biente de Placas . alteração: reequilíbrio Econômico financeiro ao contrato 
nº 20220086termos do art.65 da lei federal nº 8.666/93, tendo em vista a 
majoração dos preços dos objetos contratado o valor contratual que é de r$ 
54.005,00 (cinquenta e quatro mil, cinco reais) considerando valor do contra-
to e 1° Termo aditivo, sofrerá alteração em seu valor global, com acréscimo no 
valor de r$ 4.771,00 (quatro mil setecentos e setenta e um reais) resultante 
do reequilíbrio econômico financeiro. Passando assim, o valor contratual total 
passará ser de r$ 58.776,00 (cinquenta e oito mil setecentos e setenta e seis 
reais). data da assinatura: 13 de Maio de 2022. Eliza Adriana Zaneti - Se-
cretária Municipal de Meio Ambiente.

Protocolo: 806931

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022
O Município de Santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o 

rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
ESPorTiVo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do 
Pará/Pa. Para o dia 10/06/2022 às 14:00 horas em razão do princípio da 
conveniência e da oportunidade da administração pública.

Priscila Spindola Franchi
Pregoeira Municipal

Protocolo: 806932

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
RETIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Homologação e adjudicação da ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-
00004, circulada no d.o.U Pág.230, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2022 
e d.o.E. Pág. 124, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2022 e diário do Pará 
Pág. B10, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2022, cujo objeto: contratação 
de Empresa Para reforma da Praça Municipal de Santa Maria do Pará  Em 
conformidade ao convênio de N° 900203/2020 Entre o Ministério do de-
senvolvimento regional E a Prefeitura de Santa Maria do Pará/Pa. ONDE SE 
LÊ: aviso de Homologação. LEIA-SE: aviso de Homologação e adjudicação. 
Carlos Cleberson Ferreira Da Silva- Presidente Da CPL

AVISOS DE RATIFICAÇÃO 
DISPENSA Nº 7/2022-00009 

RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X , da 
lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em 
consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação 
da(o) francimar Sales Goleniesky, referente à locação de imóvel para fins 
Não residenciais Para o Funcionamento Do Instituto Brasileiro de Geografia e 
estatística - iBGE No Município de Santa Maria do Pará/Pa. Alcir Costa da 
Silva - Prefeito Municipal.

DISPENSA Nº 7/2022-00010 
RECONHEÇO a dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso X , da lei 
n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em conso-
nância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) fran-
cisco de Moura dias, referente à locação de imóvel Para fins Não residenciais 
Para o funcionamento da Subprefeitura no distrito de Taciateua, do Municipio de 
Santa Maria do Pará/Pa. Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 806934
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N°063/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022/SRP/FUNDEB

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material es-
portivo, para suprir as demandas do fundo Municipal de Educação (fUNdEB) 
do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 14/06/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá e 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

Adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 806939
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - SEMSA 
Objeto: contratação de Empresa Para Execução de Serviço de desentupi-
mento e limpeza de fossa Séptica e Sumidouro, Serviço de desentupimento 
de Esgoto (Vaso Sanitário) dos Setores da Secretaria Municipal de Saúde e 
Unidades Básicas de Saúde, conforme especificações constantes no Edital, 
no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.san-
tarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 01/06/2022 a partir das 
09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
14/06/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson 
Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS.

Protocolo: 806937
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00041/2022
O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE filTroS, ÓlEoS lUBrificaNTES E oUTroS dEriVadoS dE PETrÓlEo, 
EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra E dEMaiS fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 13/06/2022 
às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e www.compras-
net.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obti-
do no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) 
localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/
Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a 
partir da data da publicação.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre a aquisição de trator agrícola com lâmina, 
visando atender as necessidades da Secretaria de agricultura do Município 
de São domingos do capim/Pa. a data do recebimento e abertura das pro-
postas e documentos de habilitação será no dia 13/06/2022 às 14:00 horas 
no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://saodo-
mingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio 
da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) localizada 
na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 
68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data 
da publicação.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00046/2022

O município de São Domingos do Capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para iMPlaNTaÇÃo, 
licENciaMENTo, MaNUTENÇÃo, aTENdiMENTo oNliNE E PrESENcial dE 
SiSTEMa dE GESTÃo EScolar EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da 
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 14/06/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital es-
tará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, 
e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Perma-
nente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, 
São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 
07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL
PrEGoEira

Protocolo: 806943
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2022.020-FME SRP

O Fundo Municipal de Educação de São João do Araguaia-Pá, comu-
nica aos interessados que realizará no dia 14/06/2022, às 08:30h (horário 
de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.020-fME 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEcoS Para 
fUTUraS E EVENTUaiS aQUiSicoES dE MoBiliario EScolar, Para aTEN-
dEr ao fUNdo MUNiciPal dE EdUacacao dE Sao Joao do araGUaia.  
o edital estará disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Mural de licitações do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.
br/categoria/licitacoes/.

AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2022.021-PMSJA SRP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos in-
teressados que realizará no dia 14/06/2022, às 09:30h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2022.021-PMSJa SrP, tipo 
menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTUra 
coNTraTacao dE EMPrESa Para PrESTacao dE SErVicoS dE MalHaria 
E coNfEccoES EM GEral Para USo doS fUNdoS, SEcrETariaS E PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia-Pa. o edital estará disponível 
no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações 
do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

AVISO DE LICITAÇÃO: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2022.022-PMSJA SRP

A Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-Pá, comunica aos inte-
ressados que realizará no dia 14/06/2022, às 10:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE/2022.022-PMSJa SrP, 
tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco Para fUTU-
ra coNTraTacao dE SErVicoS dE laVaGEM dE VEicUloS Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES doS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra 
MUNiciPal do MUNiciPio dE Sao Joao do araGUaia. o edital estará dis-
ponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de lici-
tações do TcM-Pa e https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.
Ronis da Silva Amorim-Pregoeiro

Protocolo: 806944
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, torna público 
abertura de Processo licitatório do tipo menor preço por grupo, na modalida-
de Pregão Eletrônico para Sistema de registro de Preços nº 012/2022, cujo 
objeto é a contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, de 
limpeza, conservação e higienização, agente de serviços patrimoniais, recep-
cionistas e braçal, na prefeitura, secretarias e fundos municipais de São Mi-
guel do Guamá/Pa de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas neste 
edital. a abertura da sessão pública será em 13/06/2022 às 08:00 horas, por 
meio do endereço eletrônico Portal de compras do Governo federal https://
www.gov.br/compras/pt-br, UaSG:.980551, Edital e anexos poderão ser ob-
tidos nos seguintes endereços: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br 
Portal TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito Municipal

Protocolo: 806946
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

DECRETO No 090/2022-PMTS, de 05 de maio de 2022
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NIVEL-II nas áreas do Município 
afetadas por iNUNdaÇÃo - coBradE: 1.2.1.0.0, coNforME PorTaria/Mdr 
Nº 260, dE 02 dE fEVErEiro dE 2022; E dEc. ESTadUal Nº 891/2020.
o Senhor odair José farias albuquerque, Prefeito do Município de Terra Santa, 
localizado no estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela lei orgânica Municipal em seu art. 76, XXViii, e pelo inciso Vi do artigo 
8º da lei federal no 12.608, de 10 de abril de 2012;
CONSIDERANDO:
i.  o alto índice de precipitação pluviométrica deste ano está causando de forma 
gradual a elevação do nível dos rios e de seus afluentes ocasionando a inundação 
de grandes áreas ribeirinhas e de várzea, algumas delas habitadas deixando 
com isso dezenas de comunidades a mercê das ações do processo de inunda-
ção sazonal do lago do algodoal e rio Nhamundá, que surpreendentemente já 
ultrapassou a maior enchente já registrada na região, que foi do ano de 2009. o 
nosso município se localiza em uma planície porem irregular e sem um sistema 
de drenagem eficiente, o que propicia o acumulo de água nas partes mais baixas 
fazendo com que esses locais alaguem nas áreas urbanas mais baixas, de forma 
bastante súbita onde vários logradouros públicos e dezenas de residenciais loca-
lizadas nas áreas ribeirinhas do centro urbano sejam alagadas, ocasionando para 
aqueles que residem nestes locais, risco a saúde, danos em residências e comér-
cios, a intrafegabilidade, acidentes com animais peçonhentos e a impossibilidade 
de receber alguns serviços públicos essenciais;
ii.  Que na área ribeirinha e de várzea dezenas de comunidades encontram-
se submersas, resultando em danos a centenas de unidades habitacionais, 
isolamento social dessas famílias, perca de sua produção agrícola familiar, 
enfim todos os seus meios de sua subsistência e prejuízos nos setores da 
agricultura, pecuária, saúde e comercio do município;
III.  Que o município não possui recursos suficientes para dar assistência a 
todas as famílias que se encontram atingidas pelo processo de inundação;
iV.  Que devido a grande extensão da área de várzea centenas de famílias 
estão diretamente afetadas e desprovidas de meios para restabelecer a nor-
malidade de suas vidas e estão a mercê de doenças oportunistas por meio 
da veiculação hídrica devido estarem em áreas alagadas consumindo agua 
insalubre, despejando seus dejetos e de seus animais no rio que serve como 
única fonte de agua para todos os seus afazeres e consumo, e ainda estão 
desprovidas de alguns dos serviços essenciais;
V.  Que o parecer da coordenadoria Municipal de defesa civil, relatando a 
ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de emergência.
DECRETA:
art. 1º fica declarada situação de emergência nível-ii devido haver também 
danos públicos nas áreas informadas no formulário de informações do de-
sastre - Pa-f-1507979-12100-20220505 e demais documentos anexos a este 
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Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Inundação 
- 1.2.1.0.0, coNforME PorTaria/Mdr Nº 260, dE 02 dE fEVErEiro dE 
2022; E dEc. ESTadUal Nº 891/2020.
art. 2º autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
sob a coordenação da coordenadoria Municipal de defesa civil, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.
art. 3º autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de respos-
ta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à co-
munidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada 
pelo desastre, sob a coordenação da coordenadoria Municipal da defesa civil.
art. 4º de acordo com o estabelecido nos incisos Xi e XXV do artigo 5º da 
constituição federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes 
de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desas-
tres, em caso de risco iminente, a:
i - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta 
evacuação;
ii - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, asse-
gurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a seguran-
ça global da população.
art. 5º de acordo com o estabelecido no art. 5º do decreto-lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por 
utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas 
em áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e 
a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situ-
adas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das 
edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.
art. 6º com base no inciso iV do artigo 24 da lei nº 8.666 de 21.06.1993, 
sem prejuízo das restrições da lei de responsabilidade fiscal (lc 101/2000), 
ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários 
às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras 
relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que pos-
sam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos 
e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedados a 
prorrogação dos contratos.
art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, cUMPra-SE.
Gabinete do Prefeito de Terra Santa-Pa, aos 05 dias do mês de maio de 2022.

PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE-PREFEITO

Protocolo: 806947
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CREDENCIAMENTO, PRO-
CESSO Nº 6/2022-0402001, publicado no diário oficial em 12/05/2022, 
Edição nº 34.968, página nº 184, foram digitados alguns dados incorretos, 
onde se lê: “do crEdENciaMENTo dE EMPrESaS ESPEcialiZadaS Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉdicoS, dE forMa coMPlEMENTar ao SiSTE-
Ma ÚNico dE SaÚdE (SUS), Para aTENdEr aoS PaciENTES do MUNicÍPio 
dE ToMÉ-aÇU, conforme termo de referência, no âmbito do sistema único 
de saúde (SUS), onde foram credenciadas as seguintes empresas: doUTor 
MaiS Vida MÉdicoS aSSociadoS lTda, cNPJ 28.121.290/0001-40; SEM-
PrE Vida MEdiciNa iNTENSiVa lTda, cNPJ 10.015.441/0001-10; cMc SEr-
ViÇoS MÉdicoS lTda, cNPJ 37.280.335/0001-10; airES GESTÃo MÉdica 
E HoSPiTalar EirEli, cNPJ 12.455.695/0001-85; MUlTMEd MEdiciNa E 
diaGNÓSTico lTda, cNPJ 36.650.352/0001-30”, leia-se “crEdENciaMEN-
To dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE EXa-
MES  laBoraToriaiS, dE forMa coMPlEMENTar ao SiSTEMa ÚNico dE 
SaÚdE (SUS), Para  aTENdEr aoS PaciENTES do MUNicÍPio dE ToMÉ
-aÇU, conforme termo de referência, no âmbito do sistema único de saúde 
(SUS), onde foram credenciadas as seguintes empresas: cliNica HEMo-
cliN lTda, cNPJ 11.101.355/0001-93; JS doS aNJoS E SilVa EirEli, cNPJ 
39.284.100/0001-22”, no mais, o restante do aviso permanece inalterado. 
ALZIRA LINO SOARES OLIVEIRA - Secretária Municipal.

Protocolo: 806950
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-033PMT 

PROCESSO ADMINSTRATIVO NO 033/2022/ADM 
O Município de TUCUMÃ, através do PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 14 de junho de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co SrP Nº 9/2022-033PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 

PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE E PaPEla-
ria, Para aTENdEr a dEMaNda doS fUNdoS E SEcrETariaS MUNiciPaiS 
do MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no 
endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa,12 de janei-
ro de 2022. IGOR LIMA DOS SANTOS - Pregoeiro.

Protocolo: 806952
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20220051 
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2022PMT-PE-SRP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA, 
CNPJ: 10.221.760/0001-82.
OBJETO: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE MáQUiNa PESada TiPo EScaVadEira HidráUlica 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGri-
cUlTUra, aQUicUlTUra E PESca do MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá, coNfor-
ME TErMo dE coNVÊNio Nº 914707/2021, cElEBrado ENTrE o MiNiSTÉ-
rio dE aGricUlTUra, PEcUária E aBaSTEciMENTo - MaPa E o MUNicÍPio 
dE TrairÃo-Pá.
CONTRATADA: MaSoN EQUiPaMENToS, com o valor total de r$ 
1.110.000,00 (UM MilHÃo cENTo E dEZ Mil rEaiS).
data da assinatura: 19/05/2022, vigência: 12 (doze) meses.

Trairão-Pa, 19 de maio de 2022
CELSO CIRILO DOS SANTOS

Presidente da cPl.
Protocolo: 806954

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 012/2022PMT-PE-SRP

CONTRATO Nº...........: 3005001/2022ADM
ORIGEM.....................: PREGÃO Nº 012/2022PMT-PE

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo
coNTraTada(o).....: MaSoN ParTiciPaÇÕES E EMPrEENdiMESToS lTda
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MáQUiNa PESada TiPo EScaVadEira 
HidráUlica Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE aGricUlTUra, aQUicUlTUra E PESca do MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá, 
coNforME TErMo dE coNVÊNio Nº 914707/2021, cElEBrado ENTrE o 
MiNiSTÉrio dE aGricUlTUra, PEcUária E aBaSTEciMENTo ? MaPa E o 
MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá
Valor ToTal................: r$ 1.110.000,00 (um milhão, cento e dez mil reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2022 Projeto 1208.206060007.1.026 
Aquisição de Escavadeira Hidrailica , Classificação econômica 4.4.90.52.00 
Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.40, no valor 
de r$ 1.110.000,00
ViGÊNcia...................: 30 de Maio de 2022 a 18 de Maio de 2023
daTa da aSSiNaTUra.........: 30 de Maio de 2022.

Protocolo: 806956

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

  ERRATA  AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
  TOMADA DE PREÇOS  2/2022-001

Torna público a alteração do texto do objeto, onde fica removido do aviso a 
construção da casa de força, o restante fica inalterado.

Tucuruí-Pa, 31/05/2022
Fernando Barros Lima-Pregoeiro

Protocolo: 806426

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: registro de preço para Pregão Eletrônico 9/2022-00020; coN-
TraTo Nº: 20229306 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia 
Social; Valor ToTal: r$ - 7.695,00 (Sete Mil, Seiscentos e Noventa e cin-
co reais), coNTraTo Nº: 20229307 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 66.330,00 (Sessenta e Seis Mil, e Trezentos 
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e Trinta reais); coNTraTo Nº: 20229308 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 241.800,00 (duzentos e Quarenta 
e Um Mil, e oitocentos reais); coNTraTo Nº: 20229309 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; Valor ToTal: r$ - 32.695,00 (Trinta e dois 
Mil, e Seiscentos e Noventa e cinco reais); coNTraTada: VladiMir da Sil-
Va lTda; coNTraTo Nº: 20229310 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social; Valor ToTal: r$ - 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos 
reais); coNTraTo Nº: 20229311 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ - 20.900,00 (Vinte Mil e Novecentos reais); 
coNTraTo Nº: 20229312 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrU-
ará; Valor ToTal: r$ - 190.000,00 (cento e Noventa Mil, reais; coNTraTo 
Nº: 20229313 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; Valor ToTal: 
r$ - 91.200,00 (Noventa e Um Mil e duzentos reais; coNTraTada: SirlEY 
foNSEca SilVEira ME; oBJETo: aquisição de refeições prontas para suprir 
a demanda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; Vi-
GÊNcia: 27/05/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 806958

PREFEITURA DE URUARÁ
RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA publica retificação do extrato do contra-
to nº20229305, circulada na edição do ioEPa nº 34.987, pag. 145 do dia 
30/05/2022, onde lê-. ViGÊNcia 30/12/2022 leia-se Vigência 26/05/2023.

Protocolo: 806959
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA 024/2022
A Secretária Municipal de Educação RATIFICA a Dispensa de Licitação 
024/2022. objeto locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento de 01 
sala de aula para atender os alunos da Escola Municipal de Ensino fundamen-
tal Gregório Silva coelho, na Vila de ita-açú, no município de Viseu/Pa. Em 
nome de Maria riTa SoarES aMoriM, cPf: 785.249.462-53, com valor 
global estimado de r$ 6.000,00. assinatura em 27/05/2022.

EXTRATOS DE CONTRATOS
DISPENSA 024/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel para o funciona-
mento de 01 sala de aula para atender os alunos da Escola Municipal de Ensino 
fundamental Gregório Silva coelho, na Vila de ita-açú, no município de Viseu/
Pa. Termo de contrato 182/2022/cPl. contratante: fundo de Manut. e desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de 
Viseu, cNPJ: 30.879.826/0001-33. contratado: Maria riTa SoarES aMoriM, 
cPf: 785.249.462-5. Valor mensal r$ 500,00, com valor global estimado de r$ 
6.000,00. Vigência: 30/05/2022 a 30/05/2023.

Ângela Lima da Silva
fundo de Manut. e desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu
cNPJ Nº 30.879.826/0001-33

Protocolo: 806860
.

.

PARTICULARES
.

MENDES LIMA INDUSTRIA DE 
PREMOLDADOS E COMERCIO EIRELI 

Torna público que recebeu licENciaMENTo aMBiENTal da SEMMaT, licENÇa 
dE oPEraÇÃo Nº 104/2022, válida no período de 03/05/2022 à 03/05/2023.

Protocolo: 806869

SOLICITAÇÃO PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A EMPRESA C M N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

CNPJ: 43.361.731/0001-75 
Uruará-Pa solicita a SEMaS o pedido de licença de operação.

Protocolo: 806871

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL RURAL
FAZENDA BRASIL 

CNPJ/CPF: 376.629.452-00 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma / SÃo MiGUEl do GUaMá, a licença ambiental rural (l.a.r), para a 
atividade de criaÇÃo dE BoiNoS, com o endereço rodoVia Pa 127, KM 4, 
raMal do TaTUaia, ZoNa rUral, através do processo n° 067/2021 e lhe foi 
concedida a licença de N°003/2022.

Protocolo: 806872

..

EMPRESARIAL
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, para os fins previstos no Artigo 612 da CLT e Ar-
tigo 4º da Lei 7.783/89, na forma do artigo 4º do estatuto, convoca 
todos os trabalhadores em empresa das Indústrias da Construção Civil, 
Artefatos de Cimento Armado, nas indústrias de Cal e gesso, setor 
de TELEFONIA (Construção, instalação e manutenção), do município 
de Castanhal, com data base em 01 de agosto de 2022, representado por 
esta entidade, associados ou não, para a assembleia Geral Extraordinária dos 
Trabalhadores da construção civil, a realizar-se no dia 16 de junho de 2022 
(Quinta feira), ás 08:00 horas em 1.ª primeira convocação e ás 09:00 horas 
em segunda e última convocação, e  a assembleia Geral Extraordinária dos 
Trabalhadores no setor ElETrico, construção, instalação e Manutenção, na 
mesma data, ás 10:00 horas em primeira convocação e as 11:00 horas em 
segunda e última convocação,  na entidade supra, sito á rua Paes de carva-
lho, 508 bairro Nova Olinda, afim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a)- elaboração e aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada ao 
setor patronal para elaboração da convenção coletiva de Trabalho, acordo 
coletivo e ou dissídio coletivo 2022/2023. b) - autorização para desconto das 
contribuições assistencial, negocial, e sindical anual, em favor da entidade 
sindical signatária e seus respectivos rateios (artigos 8º e 149º da cf/88, 
artigos 513 letra “e”, 545 e seguintes da clT com as alterações promovidas 
pela lei nº 13.467/2017,  artigo 7º da lei 11.648/2008, e os artigos 5º, 6º, 
7º, 9º, 10º, 42º e 43.º do Estatuto Social. c) - outorgar poderes à diretoria 
desta entidade para empreender as negociações necessárias, celebrar con-
venção Coletiva, instaurar dissídio, firmar acordo judicial ou extrajudicial, ou 
ainda conferir poderes respectivo para esse fim; c)- autorizar a deflagração 
de greve em caso de malogro das negociações; d) - discutir e deliberar sobre 
a mensalidade sindical, em favor desta entidade, prevendo ou não repasse de 
cota à federação da categoria, a ser descontado em folha de pagamento de 
todos os trabalhadores e o que ocorrer. castanhal/Pará, 30 de maio de 2022.

José Adailson Pereira de Oliveira
Presidente

Protocolo: 806850

A empresa FRED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ 01.353.841/0001-45 

Torna público que recebeu da SEMaS (Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade), a licença de operação nº13367/2022, para a atividade de 
Transporte de Produtos Perigosos, sito a aV. “i” S/n, Qd. 02, lt. 07, Sala 01, Beira 
rio ii, no Município de Parauapebas-Pa, cEP 68515-000.

Protocolo: 806858

ECO TAPAJÓS PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença Prévia - lP nº 
2022/0000023, válida até 05/05/2023, e a licença  de instalação - li nº 
2022/0000027, válida até 06/05/2024, para atividade de aproveitamento de 
resíduos de pescado, em Santarém/Pa.

Protocolo: 806859

A pessoa jurídica ASM DOS SANTOS LTDA ME 
Situada na rodovia Br 316, km 21, s/n, bairro Santa rosa, em Benevides-Pa, 
cNPJ: 20.326.391/0001-46, tornar público o recebimento da lo nº 109/2022, 
no dia 17/05/2022, para a atividade venda de metais ferrosos e venda de tin-
tas, conforme requerimento nº 204/2022 da SEMMaT.

Protocolo: 806853

A empresa ELO FORTE SERVICOS LTDA 
Inscrita no CNPJ 17.591.369/0001-19

Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará a licença de operação para atividade de pesquisa mi-
neral com lavra experimental sob o processo mineral 851.440/2021 a ser 
desenvolvido na Zona rural do município de Parauapebas- Pa.

Protocolo: 806855

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N° 24.946.352/0008-79 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade-SEMaS/Pa, a licença de operação N°12025/2020, com valida-
de 12/01/2024, para a atividade de Transporte de Produtos Perigosos, locali-
zado na rodovia Pa-160, km -13, Qd 05, lT 01-08, Zona rural-Parque chico 
oliveira, Parauapebas-Pa. Processo 2019/0000026783.

Protocolo: 806856

FRANCISCO DULCINELES OSÓRIO DA SILVA 
“ BAR DO BIGODE” 

CNPJ: 19.806.245/0001-39, 
localizado na Tv. do chaco, 2219-Belém, torna público que recebeu da SEM-
Ma, a concessão da lo, n° 166/2022, com validade de 26/05/2024, para as 
atividades de bares e similares mantendo o mesmo Porte a e categoria c2.

Protocolo: 806863
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P CARVALHO E CIA LTDA 
CNPJ 14.140.909/0001-50 

Torna público que recebeu da SEMaS a lo n°13484/22 com validade até 
19/05/27 p/transporte de combustíveis e recebeu da SEMEia a lo n°47/22 
p/comercio varejista de combustíveis e lo n°48/22 p/revenda de GlP com 
validades até 04/05/23-abaetetuba/Pa

Protocolo: 806861

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - ALTAPREV

EXTRATO DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 
Partes: contratante: instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
de Município de altamira - alTaPrEV cNPJ: 01.966.769/0001-21. contrata-
da: Barata Mileo e Peron advogados associados cNPJ: 28.808.744.0001/20, 
contrato nº. 004/2022 no valor total de r$: 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais); Vigência: até 01/04/2023; objeto: contratação de Empresa especiali-
zada na Prestação de Serviços de todos os atos privativos de advogados a fim 
de atendimento e suporte jurídico, voltados à assessoramento em todos os e 
aspectos administrativos e jurídicos, conforme processo de inexigibilidade de 
licitação nº 004/2022; fonte de recursos: 2.268 - 3.3.90.35.00 Serviços de 
consultoria; assinatura do contrato: 01/04/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Espécie: 1º Termo Aditivo de Contrato - Dispensa nº 01202101/2021. 
Partes: contratante: instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de 
Município de altamira - alTaPrEV cNPJ: 01.966.769/0001-21. contrato admi-
nistrativo nº 009/2021. contratada: Esmeralda dos Santos araújo da Silva cPf: 
299.275.362-91, Justificativa: Prorrogação de vigência até 31/12/2022 confor-
me art. 57. § 2° da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; altamira/Pa.

Protocolo: 806867

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Processo Administrativo nº 0142021/01. Primeiro Termo de Adita-
mento ao Contrato nº 014/2021. objeto: alteração da cláusula décima 
Segunda - da Vigencia, referente ao contrato nº 014/2021, prorrogando a 
vigência, do mesmo, por igual e sucessivo período, por mais 12 (doze) meses, 
conforme estabelecido no contrato nº 014/2021, celebrado entre a câma-
ra Municipal de castanhal e a empresa São Miguel Telecomunicações ltda, 
CNPJ nº 13.400.311/0001-90, prorrogando-se o termo final de vigência para 
o dia 16 de junho de 2023, pelo prazo de 12 (doze) meses. Valor Total: r$ 
25.044,00 (vinte e cinco mil e quarenta e quatro reais). fundamentação le-
gal: artigo 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93. Sérgio Leal Rodrigues - Presi-
dente da Câmara Municipal de Castanhal.

Protocolo: 806865

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES 
CNPJ n° 09.041.168/0001-10  

Torna público que obteve da Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente 
e Turismo da cidade de Benevides-Pa, por meio do Processo nº 237/2021, 
a licença  de instalação nº 003/2022, para instalação de de terminal logís-
tico, situado na rodovia Br-316, KM 20, S/N, Bairro canutama, válida até 
25/05/2023. ibu/rN. Stefan cardoso Winters - Gestor Executivo de desen-
volvimento imobiliário.

Protocolo: 806846

DENDÊ DO TAUÁ S.A. - DENTAUÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os acionistas da DENDÊ DO TAUÁ S.A. - DENTAUÁ, CNPJ nº 
04.719.951/0001-76, NIRE nº 15.3.0001226-1, para comparecerem na 
assembleia Geral ordinária a ser realizada às 09:00 (nove) horas no dia 01 
de julho de 2022, na sede da companhia, situada rodovia Pa 140, Km 16, 
S/N, cEP 68.786-000, na cidade de Santo antônio do Tauá, Estado do Pará, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição dos membros do 
conselho de administração; b) eleição de membros da diretoria da compa-
nhia; c) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras, todas relativas ao exercício social de 2019, 2020 
e 2021; d) outros assuntos de interesse dos acionistas da companhia e das 
suas controladas. Para fins do disposto no artigo 133 da Lei 6.404/76, estão 
à disposição dos acionistas na sede da companhia, no horário comercial das 
8:00h às 18:00h, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos do exercício de 2021; a cópia das demons-
trações financeiras do exercício de 2019, 2020 e 2021 e demais documentos 
pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

Santo Antônio do Tauá/PA, 26 de maio de 2022
Conselho de Administração

Tsuyoshi Yamaguchi
Elza Midori Yamaguchi
 fumihiro Yamaguchi
Diretoria Executiva
Max Kioshi Yamaguchi

Protocolo: 806849

Pelo presente, JADIRMARCOS DEPRÁ 
CPF: N°. ° 475.087.367-53  

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio ambiente, do Mu-
nicípio de Ulianópolis/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda Bacuri loca-
lizada na Estrada da fazenda São Marcos km 24, Município Ulianópolis -Pa.

Protocolo: 806842

Pelo presente, JADIRMARCOS DEPRÁ 
CPF: N°. ° 475.087.367-53 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio ambiente, do Mu-
nicípio de Ulianópolis/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda lote 35 loca-
lizada na Estrada da fazenda São Marcos km 24, Município Ulianópolis -Pa.

Protocolo: 806844

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL ABERTO
CNPJ 04.902.979/0001-44  -  NIRE 15300005132

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Acionistas do Banco da Amazônia S.A., companhia 
aberta, a participar da assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 24 de junho de 2022, às 15h, no 15° andar do Edifício Sede, na avenida 
Presidente Vargas nº 800, auditório lamartine Nogueira, Belém (Pa) - cEP 
66017-901, a fim de:
1.  deliberar sobre a proposta de revisão da remuneração dos membros esta-
tutários para vigorar no período de junho/2022 a março/2023; e
2.  deliberar sobre eleição de membro do conselho de administração.
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente 
constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância por meio 
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a segurança 
de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda a adoção do 
Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de participação 
presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, e na 
instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além da pos-
sibilidade de participação presencial e de voto à distância, será disponibilizada 
Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar a assembleia e 
exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à dis-
tância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução cVM nº 
481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas estão ex-
pressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comissão de Va-
lores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores do Banco da 
amazônia - www.bancoamazonia.com.br.  Será permitido que seus acionistas 
enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de 
custódia; através da apresentação do boletim de voto à distância devidamen-
te preenchido e documentos de identidade com foto em qualquer agência 
do Banco Bradesco S.a (opção válida somente para acionistas com ações 
escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, ainda, diretamente ao Banco 
da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar as 
seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de manda-
to, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posteriores, na 
sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os documentos 
de identificação e de posição acionária serão recebidos por meio do endereço 
eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 horas antes da realização 
da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 22 de junho de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será neces-
sário o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos acionistas 
aos seus representantes, assim como será dispensada a autenticação dos 
documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. as procura-
ções outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus representantes 
deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - icP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assembleia 
munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de com-
provante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo 
custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o titular de 
ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus representantes 
ou procuradores, que optarem pela participação presencial deverão fazer uso 
obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá median-
te credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da realização 
da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 22 de junho de 2022, cujas 
solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico secre@banco-
amazaonia.com.br acompanhada dos documentos para participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Bal-
cão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participação na 
modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim deverão 
ser realizados até o dia 17 de junho de 2022 (inclusive).
Documentos à Disposição dos Acionistas: este anúncio de convocação e 
a Proposta do conselho de administração contendo todas as informações exi-
gidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à disposição 
dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, na av. Presi-
dente Vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, inclusive, dispo-
nibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br - relação com investidores, 
estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão e cVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos no 
site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendimento 
aos investidores.

Belém (Pa), 30 de maio de 2022.
ANDREA MARIA RAMOS LEONEL

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 806836
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AMAZON FISH COMÉRCIO DE PEIXES ORNAMENTAIS LTDA 
CNPJ: 10.515.192/0001-22 

localizada na rua Marcilio dias, 100, bairro Jutaí, Santarém-Pará, torna pú-
blico que está solicitando à SEMaS/Pa a renovação da licença de operação 
nº 10971/2018, protocolado sob o nº 2022/15950, processo nº 2017/14354 
para comercialização e Manejo de recursos aquáticos Vivos, porte B-ii.

Protocolo: 806837

SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA
Inscrita no CNPJ nº 42.292.292/0019-52 

Torna público que recebeu da SEMMaT - SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE E TUriSMo dE BENEVidES/Pa, a renovação da licENÇa dE oPE-
raÇÃo - lo, referente ao processo 092/2022, com validade de 01 ano, para 
a atividade de aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes, em sua sede localizado à rodovia Br 316, Km 
21,6, S/N, Benevides - Pa.

Protocolo: 806838

Pelo presente, JADIRMARCOS DEPRÁ
CPF: N°. ° 475.087.367-53  

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio ambiente, do Mu-
nicípio de Ulianópolis/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda São Marcos 
localizada na Estrada da fazenda catalina, km 23, Município Ulianópolis -Pa.

Protocolo: 806828

Pelos presentes, JADIRMARCOS DEPRÁ 
CPF: N°. ° 475.087.367-53 e 

GENIS CARLOS DEPRÁ CPF: N°. ° 911.741.397-49 
Tornam público que requereram à Secretaria Municipal do Meio ambiente, do 
Município de Ulianópolis/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda Jacarandá lo-
calizada na Estrada da fazenda São Marcos, km 24, Município Ulianópolis -Pa.

Protocolo: 806829

Pelos presentes, JADIRMARCOS DEPRÁ 
CPF: N°. ° 475.087.367-53 e 

GENIS CARLOS DEPRÁ CPF: N°. ° 911.741.397-49 
Tornam público que requereram à Secretaria Municipal do Meio ambiente, do 
Município de Ulianópolis/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvol-
ver atividade de agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda arueira, 
localizada na Estrada da fazenda catalina km 25, Município Ulianópolis -Pa.

Protocolo: 806831

Pelo presente, JADIRMARCOS DEPRÁ 
CPF: N°. ° 475.087.367-53 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio ambiente, do Mu-
nicípio de Ulianópolis/Pa, a licença ambiental rural - lar para desenvolver 
atividade de agrossilvipastoril, no imóvel denominado fazenda costa rica lo-
calizada na Estrada da fazenda São Marcos km 24, Município Ulianópolis -Pa.

Protocolo: 806832

A pessoa jurídica 4 ELEMENTOS INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA 
CNPJ: 20.326.391/0001-46 

Situada na av. camilo Pinto, nº 120, distrito de Santa Maria, em Benevi-
des-Pa, tornar público a solicitação de renovação da lo nº 137/2021, no dia 
25/05/2022, para a tipologia de Beneficiamento de Frutas, conforme requeri-
mento nº 248/2022 da SEMMaT.

Protocolo: 806834

REBELO E BELLARD LTDA 
CNPJ: 04.895.732/0001-48 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma, licença de operação - lo N° 030/2022, vigente até 18/05/2023, para 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores, 
localizado na av. dr. Miguel de Santa Brígida, S/Nº, Esq. com a rua a, centro, 
68.721-000, no Município de Salinópolis/Pa.

Protocolo: 806825

AG MARITUBA SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO LTDA 
Inscrito no CNPJ sob o n.º 44.606.157/0001-30 

com sede rod Br 316, N°400, Bairro UriBoca, cEP 67.202-605, Município 
de Marituba, Estado do Pará, torna público que recebeu da SEcrETaria MU-
NiciPal dE MEio aMBiENTE - SEMMa MariTUBa a licença de operação n° 
0061/2022, com validade 19/05/2023, para a atividade licenciada de Presta-
ção de Serviço com substancia de Produtos Perigos.

Protocolo: 806826

R DA S PONTES  COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 

Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, a renovação da licença de 
operação - lo nº 2020/0000038, sob processo nº 2022.rlo.0000473, para 
atividade de bar especializado em servir bebidas, com entretenimento, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 806823


	CAPA 01-06-2022
	EXECUTIVO A 01-06-2022-UNIFICADO....OK

		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2022-05-31T23:35:12-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




